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Dit nummer is extra dik. Dat komt omdat dit zowaar de 150ste Etcetera is. 
Sinds 1983 proberen we een laag reflectie toe te voegen aan de podium-
kunstensector. Die reflectie is een noodzakelijk onderdeel van de humus 
van een goedwerkend kunstenlandschap. Helaas staat die nood meer 
en meer onder druk. Niet alleen krijgen krantenrecensies steeds minder 
ruimte en worden de marges voor kritiek kleiner, ook raken projecten 
met een focus op reflectie maar moeilijk door de subsidiemolen. In dit 
nummer gaan we daarom traditiegetrouw voluit voor meer inzicht en  
we zijn vast van plan dat ook te blijven doen in de komende 150 edities.

Deze Etcetera gaat van start met een statement van theatermaker Stef 
Lernous om vervolgens in te zoomen op de problematiek rond institutiona-
lisering. In een rondetafelgesprek buigen uiteenlopende protagonisten uit 
de sector zich over de kwestie van de Vlaamse Instellingen. Zijn ze terecht 
too big to fail of loert er dankzij hun aparte statuut vooral conservatisme 
om de hoek? Vervolgens geven we het woord aan de nieuwe artistieke 
leiding van NTGent en bieden we een grondige analyse van het werk van 
Mårten Spångberg die bewust kiest voor de grote zaal, om ten slotte stil te 
staan bij de positie van jonge makers onder institutionele vleugels via de 
professionaliseringstrajecten Montignards (Monty) en P.U.L.S. (Toneelhuis). 

Verderop in dit nummer publiceren we een aantal bijdrages die zich 
buigen over de verhouding van theater tot de werkelijkheid. Zo analy-
seert Klaas Tindemans een aantal voorstellingen die zich spiegelen aan 
de rechtspraak en blikt de Libanese schrijfster Hala Moughanie in haar 
theater tekst Kop dicht en graven terug op de burgeroorlog in Libanon. 
Ook het vraagstuk rond nationalisme en collectiviteit in choreografie 
komt aan bod, net zoals het idee van een meervoudige geschiedenis en 
identiteit in het recente werk van Needcompany. Karel Vanhaesebrouck 
bijt daarmee de spits af van een artikelreeks over de recente ontwikkeling 
van de grote oeuvres in de Vlaamse podiumkunsten. 

In een tweede rondetafel reflecteren we voorts over opera. Een reeks 
betrokken partijen denkt samen na over de toekomst van het genre. 
Dat gesprek vormt de aftrap van een jaar waarin Etcetera extra kritische 
aandacht zal besteden aan opera, onder andere via een recensietraject. 
Klopt het cliché dat opera moeite heeft om zich los te koppelen van 
de oude tijd en zijn elitaire statuut? Van een afstand lijkt het vooral 
een medium dat weinig kans biedt tot vernieuwing doordat de strakke 
productie logica zo ingebakken zit in de structuren. Idem dito voor het 
feit dat bepaalde muzikale standaarden hoog moeten worden gehouden. 
Inertie kan tot gevolg hebben dat iets lang overleeft, maar dat is niet 
per se wat men noemt ‘mooi oud worden’. Hoe kan opera een relevante 
positie opeisen in de 21ste eeuw?

Misschien wordt zo’n relevante positie in het podiumlandschap vandaag 
wel geclaimd door de reeks makers die bezig is met alternatieve manieren 
om kennis te ensceneren en te genereren. In een op kennis gebaseerde 
economie eist ook het theater zijn rol op. Het theater staat immers los 
van de te geformatteerde en geregulariseerde academische en journalis-
tieke realiteit, en kan potentieel een plek bieden om de dingen radicaal  
te doordenken. Ook daarover meer in deze 150ste Etcetera.

Vergeet bovendien niet om helemaal aan het einde van dit nummer  
het handvest voor de podiumkunstenaar te raadplegen. Daarin staat  
solidariteit voorop. Uit verzet tegen onderbetaalde arbeid en te lage 
uitkoopsommen organiseert een groep kritische makers zich. Vanaf  
nu laten ze zich voor elke opdracht minimaal vergoeden volgens de  
cao Podiumkunsten en ze roepen iedereen op om hetzelfde te doen. 

Tijd voor inzicht! 

De redactie

TIJD VOOR 
INZICHT
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MAAK ALLEEN WAT JE ÉCHT  
WILT MAKEN

Een statement voor het  
nieuwe theaterseizoen
Door Stef Lernous

1.  Ik was zestien toen mijn beste vriendin Ingrid me  
de waarheid vertelde. Ik was er niet klaar voor en  
vond wat ze zei hard en choquerend. Het schudde mijn 
hele zijn door elkaar omdat ik wist dat ze gelijk had.  
‘Niet iedereen kan je vriend zijn.’ 

Ik was een behoorlijk nerdy puber en heb toen, als 
reactie, adreskaartjes laten printen met daarop ‘part-
time gynaecoloog’ en ‘vriend’. Het eerste was een grap, 
‘vriend’ was welgemeend. Wanneer ik iemand in de 
kleine Mechelse gemeenschap een visitekaartje gaf, 
bleek de grap aan te slaan, maar zodra ze ‘vriend’ lazen 
werd ik ‘die rare dikke’. Een paar maanden later heb ik  
de kaartjes de vuilbak ingepleurd.

Twintig jaar geleden ben ik theater beginnen maken. 
Na de eerste vijf jaar ging ik wat eten met Marleen, die 
me het tweede beste advies gaf dat ik ooit van iemand 
heb gekregen. Het is een credo dat ik in een nepkoperen 
plaatje heb laten etsen en in de bovenste lade van mijn 
bureau heb geschroefd. Marleen zei: ‘Maak eens iets  
dat je echt wilt maken.’ In alle eenvoud ligt daar de 
wapenspreuk van elke kunstenaar. 

De voorstelling die ik toen heb gemaakt, heet Moe maar 
op en dolend. Een stuk zonder tekst over een man die 

in een berghut woont, samen met een meisje die in een 
hele kleine koffer slaapt. Een vrouw maakt graag een 
berg van klei aan tafel. Het meisje uit de koffer komt op 
auditie en mag in de berg wonen. De man houdt van 
auto-asfyxie en pakt zijn hoofd in met plastic. Er is veel 
witte talk op scène. De soundscore is een donker soort 
drone. Het was een bijwijlen macabere voorstelling 
die grotendeels de beeldtaal van Abattoir Fermé heeft 
bepaald en anderen blijft inspireren.

•

2. Toen ik met toneel begon, dacht ik dat het hele theater-
veld een gesprek had met elkaar. En dat we niets anders 
gingen doen dan samen maken, maken en maken én 
daarnaast praten over maken. Over acteren, over wat licht 
is en wat decor kan zijn, over hoe je maakt en waarom je 
dat zo doet. Over kunststromingen, over lijnen en kleuren 
en woorden, over het groteske en het hyper-reële, over 
poppen, maskers en over eten. Over hoe Thomas Bernhard 
overroepen is en Tsjechov nog steeds fantastisch, over dat 
Dürrenmatt niet langer te spelen valt en over waarom er zo 
weinig met Topor wordt gedaan. En over dit of dat obscure 
stuk dat nooit is opgevoerd en wat als we nu eens dit 
zouden durven doen en is het geen idee dat...? 

Ik moet bekennen dat ik zulke gesprekken de afgelopen 
twee decennia zelden intens heb gevoerd. Wanneer ik 
wat te ver buiten de lijntjes durf te kleuren – richting 
magie, bezweringen, bijgeloof, de plek waar ideeën 
vandaan komen of de werking van meditatie – dan zie ik 
collegae ongemakkelijk worden en wat knikken en word 
ik weer ‘die rare dikke’. Een écht gesprek blijkt niet meer 
mogelijk omdat we niet langer dezelfde taal spreken. 

•

(A)
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3. De maker, de raap, de muzikant, de decorbouwer, de 
lichtontwerper: ooit deelden ze eenzelfde taal. Die taal 
van de kunst, van het voelen. Het is een rijke taal met 
interessante dialecten die, op haar best, universeel is. 
Een taal van beelden, klanken, symbolen en bewegingen 
die niet in de actualiteit, maar naast de zorgen van de 
wereld staat, en er tegelijkertijd tegen opgewassen is. 
Het is een cultuuroverschrijdende communicatie die we 
elkaar terug moeten aanleren. Het verwerven ervan is 
een werk van lange adem – een jargon dat je gaandeweg, 
al lerend moet veroveren.

‘Magie’ wordt in de vroegste beschrijvingen ‘de kunst’ 
genoemd. Om magie te kunnen beoefenen, moet je een 
taal veroveren: je leert de kunst om symbolen, beelden 
of woorden naar je hand te zetten. Een spreuk is het 
manipuleren van een reeks woorden om tot een veran-
dering van bewustzijn te komen. 

In onze tijd is het de artiest of kunstenaar die het dichtst 
in de buurt komt bij wat een magiër of sjamaan ooit was. 
Maar sinds de verlichting zijn we ons gaan afzetten tegen 
het spirituele, en samen met de snelheid waarmee de 
laatste twintig jaar informatie wordt gewonnen, ontstaat 
het gebrek aan een capaciteit om die data betekenisvol 
te verwerken. We zien de kracht niet meer die inherent is 
aan een ‘spreuk’, en onderschatten de mogelijke impact 
van het kunstwerk, dat (wanneer het goed is uitgevoerd) 
het bewustzijn van de toeschouwer transformeert. 

Bij vele makers is een beeld ontstaan dat schrijven en 
theater maken vormen van entertainment zijn, verdoving 
waarmee we een uur de tijd vullen en een publiek onder-
houden. Te veel werk dat vandaag wordt geproduceerd, 
is van korte adem: het mist kaders, subtekst en diepte. 
Mettertijd is de afstand tussen ‘wat er gezegd wordt’ en 
‘wat er niet gezegd wordt’ nauwer geworden en blijft 
jammergenoeg vaak die eerste laag over.

Ook een begrip als ‘geëngageerd zijn’ heeft andere beteke-
nissen gekregen. Ik heb het gevoel dat we daar kleine pleis-
ters op gapende wonden aan het plakken zijn – door politiek 
correct te willen zijn, door vlakke voorstellingen te maken 
over weliswaar urgente problematieken, door opdrachten 
in te kleuren die ‘van bovenaf’ worden ingegeven. Maar 
‘maken wat je écht wilt maken’ impliceert dat je je tijd  
niet moet verdoen aan iets dat je niet echt wilt maken.  
En: iets wat je écht wilt maken, moet ook écht steengoed 
zijn. Daar ligt de essentie, het belang, de verantwoordelijk-
heid en de lat, zowel voor jonge als ervaren makers.

•

4. Ik geloof sterk in de individuele begeleiding van jong 
talent, want zij zijn de toekomst. Dat doe je stap voor 
stap, en zolang als nodig. Elke maker heeft zijn eigen 
tempo, maar dat tempo ligt meestal heel wat lager dan 
wat de logica van het podiumkunstenveld vandaag 
dicteert; waar vroeger drie maanden repetitietijd de 
norm was, is dat nu vaak zes weken. 

De eerste stap van begeleiding is aan een jonge maker 
duidelijk maken dat ze niet in de mal(lemolen) hoeven  

te passen. Talent, devotie en tijd zijn de parameters, niet de 
vraag of een maker in dit of dat format past. Begeleiding 
betekent dus niet: binnenstappen op een toonmoment, 
feedback geven en een week later nog eens gaan kijken. 
Niet: presentatieplekken die elk hun eigen nouveauté 
willen die liefst een regelmatige output genereert. 

•

5. Het is in de dialoog met een publiek dat kunstenaars 
de moed vinden om nieuwe, interessante en spannende 
stukken te maken. Het is niet aan de artiest om het publiek 
(laat staan een overheid) te geven wat het wil. Als het 
publiek zou weten wat het wil, dan was het zelf kunstenaar. 

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je een publiek het 
vertrouwen geeft dat het oké is om de formats los te laten 
die hen decennialang in de strot zijn geduwd, dat het 
publiek ‘mee’ is met voorstellingen die verder of dieper 
gaan. Met stukken die zich bedienen van een combi-
natie van middelen die ongezien of ongehoord is, zodat 
toeschouwers en culturen tot ver over ‘s lands grenzen 
met open mond en ogen zitten te kijken naar what-the-
fuck-is-me-dat-nu-weer. Waar men dingen voelt uit een 
verleden of waarbij iets wordt aangeraakt wat tot dan 
onaangeroerd is gebleven. Daar begint het: in een staat 
van onthutsing waarin je niets verstaat maar veel begrijpt, 
en waarin je je opgetrokken muren even laat vallen. 

•

6. Nog steeds hoop ik vrienden met iedereen te zijn. 
Als artiesten samen aan hetzelfde zeel trekken, zijn 
er geen grenzen aan wat we kunnen realiseren. Dit is 
een uitnodiging om voorbij de persoonlijke project- of 
trajectbevraging te denken. Om dieper te graven naar  
de kern van wat het betekent om kunstenaar te zijn  
en om in dialoog te gaan en te blijven met elkaar,  
met een nieuwe generatie makers en met een publiek.  
Door alleen te maken wat je écht wilt maken.

“ Te veel werk dat vandaag  
wordt geproduceerd, is van  
korte adem: het mist kaders, 
subtekst en diepte.  ”

Stef Lernous is regisseur en artistiek leider van  
theatergezelschap Abattoir Fermé en geeft les aan  
het RITCS-departement Dramatische Kunsten.
Hij woont in Mechelen waar hij oude filmposters  
verzamelt en gifkikkers kweekt.

(A) Abattoir Fermé, A Brief History  
 of Hell © Stef Lernous
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Too big to fail?
Rondetafel over het statuut van de Vlaamse Kunstinstellingen 

september 2017

De zeven Vlaamse Kunstinstellingen  
zijn volgens minister van Cultuur  
Sven Gatz de Vincent Kompany’s 
van het kunstenveld. Ze fungeren als 
artistiek en organisatorisch voorbeeld 
voor de hele sector en moeten alle vijf 
functies binnen het Kunstendecreet 
vervullen. In ruil kunnen ze rekenen 
op een apart beoordelingstraject, een 
mooie som uit de staatsruif en zijn ze 
zeker van hun voortbestaan. Vanuit de 

kunstensector, die gebukt gaat onder 
opeenvolgende besparingsrondes, 
klinkt echter steeds meer gemor  
over het statuut van deze instellingen. 
Hoog tijd voor een gesprek. 

Door Charlotte De Somviele, 
Natalie Gielen en  
Ciska Hoet, m.m.v.  
Elke Huybrechts

Beeld Sara Mertens
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Guy Gypens: De Vlaamse 
Gemeenschap heeft van bij haar 
creatie in de jaren 1970 een ingewik-
kelde relatie gehad tot haar culturele 
institutionalisering. Dat lag enerzijds 
aan de reeds bestaande grote instel-
lingen die bijna allemaal ‘koninklijk’ 
waren en vooral lokaal – lees: stede-
lijk – ingebed. Maar het had zeker 
ook te maken met de succesvolle 
generatie kunstenaars en produ-
centen, die weliswaar fel tekeer  
ging tegen de bestaande instel-
lingen, maar zelf helemaal niet zo 
happig was om ze te gaan bewonen. 
Deze generatie wilde het liefst van  
al nieuwe organisaties die zo  
precies mogelijk waren afgesteld  
op de eigen productiebehoeftes,  
en die niet te veel voorwaarden van 
buitenaf werden opgelegd. 
 Zo ontstonden sterke, succes-
volle en vrij grote kunstorganisaties 
in het zogenaamde ‘vrije veld’. 
De grote dansgezelschappen, de 
kunstencentra, enkele grotere 
theater gezelschappen, de musea 
voor hedendaagse kunst, de barok-

orkesten: ze waren eerder het 
resultaat van Vlaams cultureel 
ondernemer schap dan van een 
doordacht beleid. Het paste ook bij 
de Vlaamse economische ‘spirit’. 
 Ondertussen verbleven heel 
wat van de bestaande instel-
lingen tientallen jaren in een soort 
niemandsland. De inspanningen van 
de vorige twee Vlaamse regeringen 
om ze uit dat niemandsland te halen 
en binnen het beleid te trekken, 
waren verdienstelijk. Maar tegelijk 
toonden ze vooral aan hoe smal de 
beleidsbasis en de visie wel was. 
Dat is met deze regering en de zeven 
VKI’s niet anders. Niemand schijnt 
echt een antwoord te willen formu-
leren op de vraag: waarom leggen 
we in de kunstensector bepaalde 
activiteiten voor een (heel) lange 
periode vast?

Theo Van Rompay: De VKI’s krijgen 
proportioneel het merendeel van 
de middelen. Ballet Vlaanderen 
bijvoorbeeld ontvangt ongeveer 
hetzelfde budget als alle andere 

gesubsidieerde dansorganisaties 
samen. Maar er is geen sprake van 
een helder, democratisch politiek 
proces. Dat is wraakroepend. 

ETC Herkennen de VKI’s hier  
aan tafel dit?

Luc Joosten: Om eerlijk te zijn is 
die problematiek bij ons nogal op  
de achtergrond terechtgekomen.  
De fusie van het Koninklijk Ballet  
van Vlaanderen en de Vlaamse 
opera tot Kunsthuis betekende een 
ongelooflijke ontwikkeling voor ons. 
We zijn de voorbije periode vooral 
daarmee bezig geweest.

Matthieu Goeury: Bij Vooruit zaten 
we ook met een hele erfenis. We 
hebben lang nagedacht over hoe we 
ons instituut van binnenuit kunnen 
veranderen. We hebben er bijvoor-
beeld voor gekozen om geen direc-
teurs meer aan te stellen, maar wel 
coördinatoren – en dat is meer dan 
alleen een titel. Toekomstige stra-
tegische beslissingen zullen in alle 
openheid bediscussieerd worden in 
strategische teams, die bestaan uit 
verschillende leden.

Lies Vanborm: Inderdaad, die tran-
sitie naar een meer collectieve en 
horizontale aanpak viel bij Vooruit 
samen met de overgang naar 
Kunstinstelling.

Karlien Meganck: In deSingel is er 
ook sprake van transitie: er is veel 
aan het veranderen van onderuit. 
Wij werken voor het invullen van 
de vijf verschillende functies samen 
met steeds meer partners en zij 
hebben echt invloed op wat er in 
huis gebeurt.

L.J. Wij hebben erg geworsteld 
met Kiosk (de webapplicatie die 
dient om subsidieaanvragen in te 
dienen, red.). Je kunt er maar een 
beperkt aantal zaken in kwijt. In  
ons geval hebben we twee grote 
gezelschappen samengevoegd,  
en is het moeilijk om onze artistieke  
en andere plannen terug te brengen 
tot zo’n beperkt format.

Tijl Bossuyt: Maar de VKI’s hebben 
wel het voordeel dat de beoorde-
laars er op bezoek gaan en een echt 
gesprek met hen voeren. Ik heb dat 
zelf gedaan voor Vooruit toen ik 

Etcetera verzamelde negen spelers uit het veld om te peilen naar  
de problematiek. Rond de tafel zitten Tom Bonte (algemeen directeur 
Beursschouwburg), Tijl Bossuyt (artistiek leider De Veerman), Els  
De Bodt (algemeen directeur hetpaleis), Delphine Hesters (hoofd 
podiumkunsten Kunstenpunt), Matthieu Goeury (artistiek coördinator 
en curator podiumkunsten Vooruit), Guy Gypens (algemeen direc-
teur Kaaitheater), Luc Joosten (operadramaturg Kunsthuis), Karlien 
Meganck (programmatrice deSingel), Elsemieke Scholte (artistiek 
coördinator detheatermaker), Lies Vanborm (verantwoordelijke plan-
ning en realisatie Vooruit) en Theo Van Rompay (directeur P.A.R.T.S.).

Eerst enkele feiten op een rijtje: de zeven Vlaamse Kunstinstellingen 
(vanaf nu VKI’s), dat zijn AB, Vooruit, deSingel, deFilharmonie, 
Kunsthuis, Concertgebouw Brugge en het Vlaams Omroeporkest en 
Kamerkoor. Samen zijn ze goed voor 53.980.000 euro aan subsidies. 
De andere 207 kunstenorganisaties die werkingssubsidies krijgen 
binnen het Kunstendecreet, konden rekenen op een totaal van 
84.763.400 euro. Voor de projectsubsidies werd in 2016 5.919.882 euro 
toegekend. In 2017 zou dat laatste bedrag stijgen tot 8 miljoen. 

De financiële kloof is dus niet min. Tegelijk kunnen er vragen worden 
gesteld bij het statuut van de VKI’s. Is de definitie van een VKI niet erg 
vaag? En zijn er geen andere kunstenorganisaties die de voorbeeld-
functie beter vervullen? ‘Het grootste probleem is dat niemand weet 
op welke basis die instellingen hun statuut hebben gekregen’, bijt 
Theo Van Rompay de spits af. ‘Er is nergens een moment geweest  
in de geschiedenis waarop men heeft vastgelegd wat het betekent  
om een VKI te zijn, en waarom die organisaties een ander statuut 
krijgen binnen het Kunstendecreet. De invulling van die instellingen  
is nooit in het parlement besproken.’
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voorzitter was van hun commissie. 
Andere grote huizen krijgen geen 
bezoek. Zij moeten het stellen met 
het half uur dat per organisatie voor-
zien wordt om binnen de commissie 
hun dossier te bespreken. Dat is  
zeer unfair.

Els De Bodt: Het merendeel 
van de organisaties – de VKI’s, 
Kunstenpunt, Kunstenloket en 
Vlaams Architectuurinstituut uitge-
zonderd – krijgt niet de kans om zijn 
dossier mondeling te verdedigen. 
Dat vind ik zeer jammer. Volgens  
mij is dat iets dat we zouden  
moeten kunnen organiseren voor  
de hele sector.

ETC Loopt het dan ook mank op 
het vlak van de beoordeling?

T.V.R. Ik zie alleszins niet in waarom 
de beoordeling van de VKI’s door 
een andere commissie zou moeten 
gebeuren dan die van de ‘gewone’ 
gesubsidieerde organisaties.

E.D.B. Ik vind dat je het moet 
omdraaien. Voor de VKI’s wordt 
een commissie samengesteld met 
specialisten. Ik zou graag hebben dat 
iedereen dat krijgt. In de commissie 
podiumkunsten, waar Tijl voorzitter 
van was,  moest een groepje van 
slechts zes mensen – van wie het 
merendeel  geen ervaring had in een 
beoordelingscommissie en de sector 
onvoldoende kende – zowel Circuit X 
als NTGent beoordelen. Dat kun je 
toch bijna onmogelijk goed doen?

Ti.B. Commissieleden moeten 
inderdaad vertrouwd zijn met de 
werking van zo’n groot huis en 
begrijpen wat het betekent om 
bijvoorbeeld tachtig mensen in 
dienst te hebben. De commissie die 
ik voorzat, had hiervoor wel extra 
expertise kunnen gebruiken. Dat was 
zowel voor de organisaties als voor 
het beslissingsproces beter geweest.

T.V.R. Akkoord, maar de VKI’s 
moeten door dezelfde commissie 

gaan. Het is een illusie dat beoor-
delen uitsluitend neerkomt op het 
toetsen van criteria. Er zijn natuurlijk 
wel criteria, maar je positioneert 
altijd de verschillende indieners 
tegenover elkaar en in het ruimere 
landschap. Dat is precies waaraan  
de VKI’s ontsnappen.

Ti.B. Alleszins is het duidelijk dat 
er iets schort aan de beoordeling 
binnen het Kunstendecreet. De vraag 
naar welk landschap we willen en 
welke functies er door welke orga-
nisaties ingevuld moeten worden, 
komt telkens opnieuw terug. Als 
commissie moet je ook kunnen 
nadenken over het veld als geheel: 
wat moet je zeker bewaren? Wat 
wil je stimuleren? Dat was nu een 
onmogelijk vraagstuk.

ETC Karlien noemde het daarnet 
al, maar de VKI’s moeten  
een dossier indienen op  
alle vijf functies (presentatie, 
productie, ontwikkeling,  
participatie en reflectie). Is  
dat een positieve evolutie?

Tom Bonte: Je kunt natuurlijk  
pas na vijf jaar evalueren wat  
dat betekent.

Ti.B. Eerlijk gezegd vind ik het niet 
nodig dat al die huizen dezelfde 
functies invullen. Een huis moet een 
profiel hebben en binnen een land-
schap passen, en we moeten ervoor 
zorgen dat dat landschap verschil-
lende functies invult. Maar het is 
raar om dit te verplichten. Dat lijkt 
me toch ook voort te komen uit een 
non-beleid: we stellen een aantal 
criteria op en dat zal het beleid zijn. 
Een keuze voor een functie is een 

“ Niemand schijnt 
echt een antwoord  
te willen formuleren  
op de vraag: waarom  
leggen we in de 
kunstensector 
bepaalde activiteiten 
voor een lange 
periode vast? ”
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engagement met consequenties, 
geen keurslijf dat moet worden  
afgedwongen. Dat men participatie 
wil stimuleren is een goede zaak, 
daar middelen tegenover stellen  
ook, maar opdringen gaat te ver.

To.B. Ik stel mij bovendien vragen 
bij het feit dat er vaak partners 
gezocht worden om binnen die 
functies te passen. Voor een stuk 
dreig je daarmee het gras voor de 
voeten van kleinere werkingen weg 
te maaien. Als je bijvoorbeeld met 
een goede participatieve organisatie 
in zee gaat, bestaat het risico dat jij 
daarmee scoort voor participatie. 
Terwijl het in principe die partner is 
die over de knowhow beschikt en 
voor jou de kastanjes uit het vuur 
haalt. Dat is tricky. Ik ben uiteraard 
voorstander van partnerschappen, 
maar niet als die kleine spelers 
vervolgens gebruikt worden.

M.G. We proberen er daarom altijd 
een uitwisseling van te maken; 
we steunen hen ook financieel. 
We willen niet evolueren naar een 
neoliberaal instituut dat alleen 
navelstaart. Tijdens Blauwdruk, ons 
festival waar het publiek mee kon 
nadenken over onze transitie tot 
VKI, was het een bewuste keuze om 
de openingslezing te laten geven 
door Agnes Quackels (artistiek leider 
Buda Kunstencentrum, red.), die een 
andere instelling representeert.

L.J. Er is ook een gebrek aan 
transparantie in de afweging van 
de functies. Je moet ze als VKI alle-
maal invullen, en vervolgens zelf 
aangeven welke voor jou het belang-
rijkste is, maar het blijft onduidelijk 
hoe die tegenover elkaar worden 
afgewogen. Puur op het vlak van 
dossier heeft alles hetzelfde gewicht.

E.D.B. Karlien, je zei eerder dat er 
veel voor deSingel in gang is gezet, 
zowel intern als voor buitenstaan-
ders. Ik voel ook – al werk ik zelf nog 
maar een jaar in Antwerpen – dat 
het goed is wat er nu in deSingel 
gebeurt. Maar eigenlijk zijn er 
redelijk veel huizen die al heel lang 
op die manier samenwerkingen 
aangaan, zowel op het vlak van 
participatie als op andere vlakken. 
De VKI’s beginnen vaak nu pas met 
het uitbouwen van zulke samen-
werkingen omdat ze nieuwe criteria 

moeten hanteren, terwijl je toch zou 
mogen verwachten dat ze het voor-
touw nemen.

G.G. Toen er van de functies nog 
geen sprake was, heeft deSingel 
heel erg op ‘reflectie’ ingezet, met 
de Kunstcampus. En op ‘presen-
tatie’, want dat was jullie corebusi-
ness. Welke invloed heeft het feit 
dat je, naast de functies waar je 
exemplarisch voor was, nu moet 
uitbreiden naar andere functies zoals 
‘productie’? Heeft dat geen negatieve 
invloed op de delen van de werking 
waar je net sterk in bent?

K.M. We hebben nog tijd nodig 
om de nieuwe evoluties te evalu-
eren. Het produceren is natuurlijk 
niet nieuw: deSingel is reeds 
sinds de jaren 1980 producent 
van architectuur tentoonstellingen 
en de Rode Zaal werd al vanaf de 
beginjaren van de programmering 
podiumkunsten af en toe ingezet 
voor creatieperiodes. Die werking 
is beduidend vermeerderd vanaf 
2010, toen de Theaterstudio erbij 
kwam. De realiteit is inderdaad dat 
er nu nog intenser op alle functies, 
waaronder productie, wordt ingezet. 
Voor podiumkunsten is er een aantal 
nieuwe en structurele samenwer-
kingsverbanden met productiehuizen 
en gezelschappen.
 Het is soms nog zoeken naar hoe 
die samenwerkingen best verlopen. 
We zijn geen productiehuis, maar 
stellen middelen en mensen ter 
beschikking aan artiesten en produc-
tiehuizen waarmee we werken. Zo 
waren we coproducent voor De 
parade van Thomas Verstraeten. Dat 
was een zwaar project, een uitdaging 
voor zowel de producent (d e t h e -
a t e r m a k e r) als voor ons. We 
moeten het doen met de mensen en 
middelen die we hebben.  Daar zit 
volgens mij eerder het pijnpunt.

Elsemieke Scholte: Aansluiting 
zoeken bij andere organisaties met 
vergelijkbare functies zou je als een 
uitdaging kunnen beschouwen, als 
een avontuur dat je met makers wilt 
aangaan. Maar met een relatief klein 
team is dat niet evident. Persoonlijk 
vind ik het super om die uitda-
ging aan te gaan, maar als kleine 
structuur scheurt detheatermaker 
soms bijna zijn broek aan dergelijke 
samenwerkingen. Uiteraard denk ik 

soms ook: waar blijft de ruimte voor 
ontwikkeling? We gaan snel over 
naar aspecten die zichtbaar zijn, dus 
ook naar productie. Ontwikkeling 
schiet er dan bij in, omdat dat veel 
meer in de luwte gebeurt.

Delphine Hesters: Heeft er eigenlijk 
een VKI gedacht: we geloven daar 
niet in, in dat model waarin wij zelf 
zouden kunnen excelleren in die vijf 
functies? Wij hebben een budget,  
we geven dat integraal door aan 
partners in het veld van wie we 
geloven dat ze een bepaalde functie 
goed invullen?

M.G. Wij hebben duidelijk uitgelegd 
dat we de functies zullen invullen in 
samenwerking met partners, want 
we hebben de middelen en de exper-
tise niet om alles zelf te doen.

ETC We hadden het daarnet al 
over partnerschappen, maar 
hoe zit het meer algemeen 
met de solidariteit tussen de 
Vlaamse Kunstinstellingen 
en de andere gesubsidieerde 
kunstorganisaties?

L.J. Je probeert elkaar te onder-
steunen. De ontwikkeling van het 
Opera21-festival, waarvoor grote 
instellingen en kleine instellingen 
jaarlijks samenwerken, is een vorm 
van solidariteit.

To.B. Ik denk dat solidariteit lange 
tijd afwezig is geweest, vooral op 
beleidsmatig niveau. Het was heel 
stil tijdens de besparingsronde in 
2015, waarbij alle organisaties 7,5 
procent van hun middelen moesten 
inleveren, terwijl dat voor de VKI’s 
slechts 2,5 procent was. Ik heb toen 

“ De Vlaamse 
Kunstinstellingen 
hebben het voordeel 
dat de beoordelaars 
er op bezoek gaan en 
een echt gesprek met 
hen voeren. Andere 
grote huizen krijgen 
geen bezoek. ”
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geen enkele VKI om solidariteit 
horen roepen. Solidariteit wordt 
verengd tot samenwerking. Maar alle 
organisaties in het Kunstendecreet 
werken toch samen? Het feit dat de 
VKI’s grote budgetten naar zich toe 
zuigen heeft bovendien de budget-
tering van het hele Kunstendecreet 
beïnvloed. Ik denk bijvoorbeeld aan 
de lagere bedragen voor de project-
subsidies. De minister zal natuurlijk 
zeggen dat elders extra middelen 
zijn gezocht, maar het blijft een feit: 
geld dat naar de VKI’s schuift, gaat 
niet naar de projectenpot.

T.V.R. Op zo’n cruciaal moment is 
het natuurlijk aan de VKI’s om onge-
vraagd te zeggen: het kan niet dat 
er op een andere manier bespaard 
wordt voor wie geen apart statuut 
heeft binnen het Kunstendecreet. 
Wie anders kan die positie innemen?

E.S. Uiteindelijk is er ook recent 
wel een gebrek geweest aan soli-
dariteit. We hebben nu allemaal 
misschien nog een jaar de tijd om 
aan te voelen: hoe passen we in 
‘de nieuwe jas’? Maar de situatie is 
nijpend geworden voor alle waarde-
volle projecten van kunstenaars die 
met het verminderen van de project-
subsidies niet toekomen met hun 
basisfinanciering.

M.G. Voor mij is solidariteit een 
probleem van het hele veld, en heeft 
dat niet alleen iets met het statuut 
van de VKI’s te maken.

ETC Is er onder druk van onder 
andere de zware besparings-
rondes dan niks aan het 
veranderen op het vlak van 
solidariteit binnen het veld?

G.G. Binnen oKo is de werkgroep 
‘Grootschalig’ opengetrokken naar 
andere organisaties, naast de klas-
sieke grote instellingen. Toen binnen 
die groep over de problematiek van 
de projectsubsidies werd gesproken, 
maakte het toch een verschil dat er 
een aantal huizen inzaten die daar 
zelf rechtstreeks mee te maken 
krijgen. Dat zorgt voor een grotere 
bewustwording van de samenhang 
tussen en wederzijdse afhankelijk-
heid van groot en klein in de sector.

D.H. Het is wel frappant dat dat 
gesprek blijkbaar pas gevoerd wordt 

als het ook henzelf direct aanbelangt. 
Dat is dan toch moeilijk een teken 
van solidariteit te noemen. De instel-
lingen worden verondersteld een  
rol te hebben ten aanzien van het 
veld als geheel.

G.G. De grote instellingen werden 
beleidsmatig lange tijd geïsoleerd 
en hebben zich vervolgens in dat 
isolement geïnstalleerd. Vooruit, als 
nieuwkomer, staat dichter bij de rest 
van het veld. Maar dat een operahuis 
niet op de hoogte is van de kwesties 
die we net bespraken, vind ik minder 
verrassend.

To.B. De kunstensector is toch  
niet zo groot? Je kunt je toch niet 
voorstellen dat niemand binnen 
die VKI’s iets weet over de precaire 
positie van de kunstenaar? Dat zou  
ik verontrustend vinden.

L.J. Ik ga niet in de verdediging 
treden, maar het is wel opval-
lend dat de problematiek rond 
solidariteit eigenlijk binnen een 
leemte van het beleid valt. Je zou 
je kunnen afvragen: is solidariteit 
in feite ook een functie die we 
moeten vervullen? Of is het een 
soort van moreel-ethische plicht? 
Geldt die dan alleen binnen de 
kunstensector of ook ten opzichte 
van andere sectoren? Je krijgt een 
verdeel-en-heerspolitiek. Ik hoef me 
hier niet altijd achter te verschuilen, 
maar er zijn recent natuurlijk ook 
andere grote discussies bij ons aan 
de gang geweest, onder andere rond 
de fusie van de orkesten. Dat bracht 
enorme consequenties met zich 
mee. Ik denk dat we op zo’n moment 
met onze eigen winkel bezig waren. 

ETC Laten we ook even voor-
uitblikken en speculeren 
over een andere toekomst 
voor onze Vlaamse 
Kunstinstellingen. Welke 
criteria kunnen we zelf  
naar voren schuiven om  
zo’n uitzonderingspositie  
te verantwoorden? 

T.V.R. Het statuut van VKI betekent 
dat de Vlaamse Gemeenschap 
bepaalde organisaties waardevol 
genoeg acht om te bewaren voor 
lange termijn, en dat hun infra-
structuur garant staat voor een duur-
zame ontwikkeling van de kunsten.  

Ze overstijgen de conjunctuur. 
Schaal kan hier één van de mogelijke 
criteria zijn. Maar als de Vlaamse 
Gemeenschap dergelijke instellingen 
naar voren schuift, vind ik het niet 
meer dan logisch dat dit publieke 
organisaties worden, waarin de 
directiefuncties beperkt worden in 
de tijd. Die kunnen dan bijvoorbeeld 
maximaal één keer hernieuwd 
worden. Net dat zou het verschil 
maken met de private organisaties, 
zoals de structureel gesubsidieerden 
onder het Kunstendecreet.

L.J. Die transitie van mandaten is 
nu al ingezet. Aviel Cahn, intendant 
van de Vlaamse Opera sinds 2009, is 
de eerste die onder die regeling valt. 
(In 2019 wordt hij algemeen directeur  
van Le Grand Théâtre de Genève, red.)

D.H. Dat je als organisatie de 
conjunctuur overschrijdt, heeft toch 
niets te maken met jouw schaal? 
Dan stel je dat dit per definitie niet 
kan opgaan voor kleinere organi-
saties. Dat vind ik een gevaarlijk 
uitgangspunt.

G.G. Conjunctuuroverschrijdend 
werken is een subjectief crite-
rium. Misschien moeten we ook 
nadenken over objectievere criteria. 
Infrastructuur is voor de hand 
liggend, maar misschien zijn er nog 
andere, zoals ensemblevorming. 
Toen ik vele jaren geleden opriep 
om de scheiding tussen ballet en 
hedendaagse dans qua subsidiëring 
op te heffen, argumenteerde Jeanne 
Brabants dat een bepaalde maat van 

“ Aansluiting 
zoeken bij andere 
organisaties met 
vergelijkbare functies 
kun je als een uitda-
ging beschouwen,  
als een avontuur  
dat je met makers 
wilt aangaan. Maar 
met een relatief  
klein team is dat  
niet evident. ”
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een ensemble noodzakelijk was om 
het repertoire te kunnen dansen. 
Ze zei ook dat de klassieke danstaal 
een continue zorg en training met 
een vaste groep nodig had. Ik ben 
geneigd haar te volgen, maar dat 
moet dan ook van toepassing zijn op 
de hedendaagse ensembles. Anders 
zou je vandaag kunnen argumen-
teren dat de omvorming van het 
Ballet Vlaanderen naar een meer 
hedendaags of polyvalent ensemble 
door Sidi Larbi Cherkaoui een reden 
zou zijn om hen weg te halen bij de 
VKI’s. Ensemblevorming is lang niet 
de enige basis om theater, dans of 
muziek te maken, maar als je ervoor 
kiest, is het essentieel om op lange 
termijn te kunnen werken.

T.V.R. Inderdaad. Mijn kritiek heeft 
niet te maken met de evolutie van 
Brabants naar Cherkaoui, wel met 
het feit dat de gemeenschapsmid-
delen voor dans in Vlaanderen nooit 
vanuit een totaalperspectief werden 
toegekend.

L.J. Organisatorisch blijft een 
duurzame structuur voor Kunsthuis 
echter wel onvermijdelijk. We 
hebben een zeer complexe planning 
die dag op dag tot 2020 vastligt. 
Daarbij komt ook nog eens het 
beheer van de drie gebouwen 

(Opera Antwerpen, Opera Gent en 
de studio’s op het Eilandje, red.). 
We kunnen niet op korte termijn 
werken. Als we ervoor kiezen om 
in ballet en opera te investeren en 
die op internationaal niveau te laten 
meetellen, stuit je onvermijdelijk op 
deze problematiek.

ETC Is patrimonium dan ook een 
mogelijk criterium om tot de 
groep van VKI’s te kunnen 
toetreden?

M.G. Het is alleszins zo dat het 
gebouw van Vooruit erg veel 
kost. De verwachtingen van 
Monumentenzorg zijn hoog. Als 
£onze subsidie ingeperkt wordt, 
heeft dat onvermijdelijk repercussies 
voor het gebouw.

D.H. Ik vraag me af of er geen 
andere oplossingen zijn om met 
het gewicht van de infrastructuur 
om te gaan, en of we die proble-
matiek zo uit de discussie over de 
Kunstinstellingen kunnen weren.  
Zijn er bijvoorbeeld denksporen 
mogelijk waarbij we de lokale 
overheden daarin meer kunnen 
betrekken?

G.G. Als je de meest inerte delen 
gaat isoleren, dan is het risico 

op bureaucratie reëel. Wenen is 
een goed voorbeeld. De grote 
holding van infrastructuren die 
ze daar hebben opgericht, is zeer 
budgetopslorpend.

D.H. Dat klopt, maar dat algemene 
idee kan verschillende concrete 
uitwerkingen krijgen. 
E.D.B. De problematiek rond de 
infrastructuren is urgent. STUK heeft 
jarenlang moeten bemiddelen om 
subsidies van Vlaanderen te krijgen 
voor de renovatie van zijn gebouw. 
(Sven Gatz heeft in mei 2017 
bekendgemaakt dat de organisatie 
2,4 miljoen euro krijgt van het Fonds 
voor Culturele Infrastructuur, maar 

“ Met Vooruit 
steunen we onze 
partners ook 
financieel. We willen 
niet evolueren naar 
een neoliberaal 
instituut dat alleen 
navelstaart. ”
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voorheen moest STUK zijn artistieke 
subsidies aanwenden voor onder-
houdswerken, red.). Iedereen die 
een te beheren infrastructuur heeft, 
weet hoe sterk de weerslag ervan 
is op je werking. Het is niet fair dat 
de VKI’s zich hier geen zorgen over 
moeten maken, en anderen wel.  
De overheid moet daar meer syste-
matiek in brengen.

ETC In hoeverre speelt de regi-
onale spreiding een rol in 
de benoeming? Het is een 
publiek geheim dat die over-
weging een rol heeft gespeeld 
in de keuze voor de twee 
nieuwe VKI’s: Vooruit in Gent 
en Concertgebouw in Brugge.

E.D.B. Tijdens een debat in Limburg 
gaf iemand van het kabinet onlangs 
aan dat ze nu volop bezig zijn met 
de voorbereiding van de transitie 
van Z33 tot VKI. Niet alleen was dat 
nieuwe informatie voor mij, toen ik 
navroeg op basis van welke criteria 
Z33 geselecteerd werd, bleek dat  
een zuiver regionale beslissing.  
Zo banaal wordt het dan. Ik kan  
het dus wel helemaal vergeten  
in Antwerpen. (lacht)

To.B. Je ziet dat we een weg zijn 
ingeslagen waarvan het einde nog 
lang niet in zicht is. Z33 dient zich  
nu aan, maar wie komt daarna?  
Als je er iemand bijhaalt, veranderen 
de criteria meteen. Dat is een straatje  
zonder einde.

ETC Stel dat we de VKI’s over-
boord gooien, kan het dan 
een optie zijn om de termijn 
voor subsidiëring binnen het 
Kunstendecreet uit te breiden, 
zodat continuïteit op lange 
termijn gegarandeerd blijft? 

To.B. Zeker. Tot dusver is elk 
argument om een aparte categorie 
te rechtvaardigen, teleurstellend 
en artificieel. In die zin wil ik er 
bijna voor pleiten om het oude 
Kunstendecreet terug in te voeren. 
Aan de bestaande termijn van twee 
en vier jaar voegen we er één van 
acht jaar aan toe. Organisaties 
kunnen dat zelf bepalen en moti-
veren. De XL-termijn koppelen we 
aan directiemandaten, zoals Theo 
voorstelt. En laten we ook het 
principe van cultural governance 

terug invoeren: niet-gepolitiseerde 
raden van bestuur, representatie van 
diversiteit enzovoort. De overheid 
lijkt haast vergeten te zijn dat het die 
norm aan alle gesubsidieerde instel-
lingen heeft opgelegd, maar niet aan 
de VKI’s.

Je kunt je serieuze vragen stellen 
bij het hele idee van too big too fail. 
Iedereen is misbaar. Als je je werk 
structureel niet meer goed doet 
en je jezelf uit de kunstmarkt hebt 
geprijsd, moet je vervangen kunnen 
worden. Al de rest is conservatisme 
en angst. Als Ballet Vlaanderen 
vandaag weet waarmee het bezig 
is en zijn waarde in het veld wordt 
gedeeld, dan zal het overleven en 
heeft het geen aparte categorie 
nodig. Zo optimistisch ben ik dan.

T.V.R. Een andere behandeling in 
termen van termijn vind ik zeker 
verdedigbaar. Het is in elk geval 
belachelijk dat Alain Platel, Anne 
Teresa De Keersmaeker en Wim 
Vandekeybus zichzelf nog om de vijf 
jaar moeten bevestigen. Sowieso 
ben ik binnen het Kunstendecreet 
altijd voorstander geweest van  
een beoordeling op basis van de 
recente praktijk van kunstenaars, 
geëvalueerd over de voorbije zes 
jaar bijvoorbeeld, en niet op basis 
van de ingediende dossiers voor  
de toekomst.
 
G.G. Ik vind het problematisch om 
institutionalisering alleen te associ-
eren met conservatisme en angst. 
Ik denk dat er vandaag vooral angst 
is om iets vast te leggen. Het citaat 
‘politics without reference is a refe-
rendum’ zou je ook op de kunsten 
kunnen toepassen. Als het cultuurbe-
leid geen referenties creëert of daar 
niet  aan werkt, wat heb je dan? De 
vraag blijft natuurlijk hoe die refe-
renties er moeten uitzien. We denken 
misschien nog te veel in termen 
van ‘huizen’. Misschien bieden de 
vijf functies in het Kunstendecreet 
een aanknopingspunt. De achterlig-
gende gedachte was om een steeds 
gespecialiseerder en gefragmen-
teerder veld opnieuw coherenter 
te maken en ‘een betere plek voor 
kunstenaars’ te laten zijn. Misschien 
moeten we onze institutionalisering 
meer koppelen aan het verankeren 
van knooppunten waar functies 
samenkomen, in plaats van de 

functies samen te proppen in grote 
instellingen. De organisaties die 
zulke knooppunten vormen en 
daarbinnen samenwerken, kunnen 
na verloop van tijd wel veranderen, 
maar niet de functies en de doelstel-
lingen die je eraan koppelt.

“ Iedereen die een  
te beheren infra-
structuur heeft, 
weet hoe sterk de 
weerslag ervan is op 
je werking. Het is niet 
fair dat de Vlaamse 
Kunst instellingen 
zich hier geen zorgen 
over moeten maken, 
en anderen wel. ”
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Charlotte De Somviele, Natalie Gielen 
en Ciska Hoet maken deel uit van 
de kleine redactie van Etcetera.
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NTGent heeft kwakkeltijden achter  
de rug. Het vertrek van artistiek leider 
Johan Simons, een reeks interne 
strubbelingen en behoorlijk wat tegen-
vallende producties leken het Gentse 
stadstheater de afgelopen jaren te 
vervreemden van zichzelf, en van  
de stad. De reddende hand komt  

uit Zwitserland: sinds juli staat theater-
maker Milo Rau aan het hoofd van  
het schip. Niet om het terug op koers 
te brengen, maar om een nieuwe koers 
uit te zetten, in lijn met de tijd. 

Door Evelyne Coussens

All work, all play 
Milo Rau ensceneert de hervorming van NTGent

All work, all play
All work, all play
All work, all play
All work, all play
All work, all play
All work, all play
All work, all play
All work, all play
All work, all play

september 2017
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Pas op het einde geeft hij zijn geheim prijs, bijna 
terloops, het geheim van de ogenschijnlijke rust 
waarmee Milo Rau de niet geringe uitdaging aangaat om 
van het Gentse stadstheater a city theatre of the future te 
maken. ‘Voor mij is de hele herstructurering van NTGent 
een kunstwerk, een symbolisch project. Alles wat we 
hier doen – de gesprekken met de raad van bestuur, de 
administratieve gevechten – beschouw ik als deel van 
de enscenering.’ Daarmee maakt de nieuwe artistiek 
leider van zichzelf niet de zwaarbeproefde protagonist 
van het spektakel, maar de regisseur, die op een afstand 
staat te filmen en elk obstakel in het proces ziet als een 
interessante plotwending. Het is per slot van rekening 
wat hij ook als kunstenaar doet. Deze man maakt geen 
voorstellingen maar creëert contexten: een radiostudio, 
een rechtbank, een casting… een stadstheater. 

Raus fictionaliserende blik op zijn eigen artistiek leider-
schap impliceert niet dat hij minder betrokken is bij zijn 
nieuwe uitdaging, wel dat hij binnen het Gentse ‘project’ 
een minder gepersonaliseerde positie inneemt. Rau is 
zonder twijfel een sterk figuur zoals Johan Simons dat 
was, maar zijn artistieke persona valt niet samen met  
het huis – hij is geen archetypische ‘grote regisseur’. Dat 
blijkt ook uit het driemanschap waarmee hij aantreedt, 
met naast hemzelf artistiek coördinator Steven Heene en 
huisdramaturg Stefan Bläske in de cockpit.  

Raus wortels als socioloog en journalist bepalen de 
aard van zijn werk: een onderzoekende, documentaire 
manier van theater maken. ‘Eigenlijk zijn de producties 
maar een alibi om de stad in te gaan. Ik ben naar Gent 
gekomen om te zien wie hier leeft’, zegt hij daarover.  
Net zo staat hij voor een meer ‘peilende’ vorm van 
leiderschap. ‘Waar hij ook komt, overal screent Milo 
direct waar hij is, met wie hij te maken heeft, hoe de 
sociale verhoudingen liggen’, zegt Heene. 

Het ‘veldgerichte’ theater waarmee Milo Rau de afge-
lopen vijftien jaar naam maakte, is een van de twee 
sporen die de raad van bestuur van NTGent wist te 
overtuigen. Na de weinig gegronde koers van een veelal 
in het buitenland zwevende Johan Simons en de nood-
greep van een jonge generatie theaterstudenten die in 
januari de schouwburg bezette, was het duidelijk dat 
Gent en NTGent behoefte hadden aan een vernieuwde 
band. Vanaf het seizoen 2018-2019 zal het publiek daarvan 
kunnen proeven. Zo zal de eerste voorstelling van Rau in 
eigen huis draaien rond het beroemde Lam Gods uit de 
Sint-Baafskathedraal, waarbij vertegenwoordigers uit  
alle gemeenschappen van de Gentse stadsbevolking 
zullen fungeren als figuranten in een ‘levend’ altaarstuk.  

Naast dit soort stadsprojecten loopt er een tweede lijn 
door het programma, die draait om text-based theatre. 
Luk Perceval bereidt als huisregisseur een trilogie voor 
vertrekkende van Hugo Claus’ roman Het verdriet van 
België en Rau zelf gaat aan de slag met de Oresteia,  
gesitueerd in Irak. De twee sporen staan evenwel niet  
los van elkaar, benadrukt Heene, ze vormen een 
kronkelende helix die het lokale en globale verbindt. 
Heene: ‘Een project rond het Lam Gods gaat niet 
louter over Gent: we willen het samenleven van de 

bevolkingsgroepen bekijken door een globale bril. En 
Oresteia onderzoekt niet alleen wat begrippen als wraak 
en vergeving betekenen in een ver land, maar ook wat ze 
hier betekenen. We proberen steeds om beide perspec-
tieven samen te gebruiken.’ 

Het verbinden van het lokale en het globale en de frictie 
die dat spanningsveld uitlokt, moet niet alleen in de 
producties zelf te voelen zijn maar ook in en rond het 
huis, want ‘het stadstheater moet de plek zijn waar de 
discussies over de samenleving materialiseren’, zegt 
Rau. Dat openbare gesprek willen Rau, Heene en Bläske 
onder meer op gang brengen door scandal-based te 
werken – Heene spreekt liever van ‘betekenisvolle  
provocaties’. Voor Oresteia leeft alvast het idee om 
op het plein voor de schouwburg een glazen box te 
plaatsen waarin ex-jihadistrijders ondervraagd worden 
met de leugendetector. 

Dat soort interventies moet de trigger worden om 
concepten als ‘vergelding’ of ‘spijt’ tastbaar te maken. 
Rau: ‘Ik vind dat theaters zich vaak verschuilen achter 
een intellectueel alibi. Je maakt een Oresteia en je orga-
niseert er een debat bij met Slavoj Zizek. Goed, maar niet 
goed genoeg. Het is onze ambitie om voorstellingen, 
media, politiek en sociaal activisme actief met elkaar te 
verbinden.’ Heene: ‘Niet alleen door verdiepende omka-
dering te organiseren voor een bepaald geïnteresseerd 
publiek, maar door daarnaast ook tactiel te werk te gaan, 
door uit ons theaterhuis te komen en een idee in de  
stad te planten. Speelsheid en provocatie zijn twee kern- 
begrippen die NTGent opnieuw aantrekkelijk moeten 
maken.’ 

Een tweede manier om zich met de stad te verbinden 
en tegelijkertijd de wereld binnen te trekken, is door 
partnerschappen aan te gaan, onder meer met het gezel-
schap Action Zoo Humain van Chokri Ben Chikha en met 
de sociaal-artistieke organisatie Victoria Deluxe – niet 
toevallig twee Gentse gezelschappen die werken rond 
superdiverse stedelijkheid. Is dat niet een beetje makke-
lijk, om de uitdaging rond de verbinding met andere 
culturen op die manier uit te besteden? Heene benadrukt 
dat het werken rond superdiversiteit zich op meerdere 
levels moet ontwikkelen. Heene: ‘Er zijn die bewuste 
partnerschappen, maar het streven naar diversiteit zit ook 
in eigen huis: in de communicatie, in het aanspreken van 
persoonlijke netwerken, het invoeren van boventiteling…’  

Het is een work in progress, geeft hij toe, dat zich 
gaandeweg door alle lagen van de organisatie moet 
verspreiden. Een concrete timing lijkt daar niet voor 
te zijn. Rau zet de prioriteiten toch nog even scherp: 

“ Eigenlijk zijn de producties 
maar een alibi om de stad in te 
gaan. Ik ben naar Gent gekomen 
om te zien wie hier leeft. ”
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‘Uiteindelijk maken we theater, we doen geen sociaal 
werk. But we try our best. We willen bijvoorbeeld 
nieuwe acteurs engageren, als kernleden van het 
ensemble, en niet zomaar als extra, als black face. 
Er zullen sowieso vijf of zes mensen bijkomen van 
Afrikaanse of Syrische afkomst.’

Daar raakt Rau een teer punt, want het ‘huis van 
spelers’ zoals voormalig artistiek leider Wim Opbrouck 
NTGent nog geen tien jaar geleden definieerde, staat 
onder druk. De dag voor het interview raakt bekend 
dat in juni 2018 de vaste contracten van alle acteurs 
aflopen. De gesprekken over een vervolgparcours voor 
de ensembleleden zijn gestart, maar het lijkt er in ieder 
geval op dat de ensemble-idee, zoals NTGent dat als 
enige van de drie stadstheaters nog aanhield, wordt 
begraven. Rau en Heene zijn het er niet mee eens. 
Rau: ‘Een ensemble is noodzakelijk, in die zin dat je 
een corpus nodig hebt van mensen die ik coworkers 
zou willen noemen. Artiesten die het huis volgen, niet 
alleen omdat ze nu eenmaal tot het ensemble behoren 
zoals een werknemer tot een bank, maar omdat ze zich 
met het huis verbonden voelen.’ Heene: ‘De ensem-
ble-gedachte blijft bestaan in die zin dat we langere 
lijnen uitzetten met de mensen die “mee” zijn, die de 
missie van het huis incorporeren. Noem het een “open 
ensemble” of een “pool”, maar de kern is dat het gaat 
over betrokkenheid, niet over contracten.’  

Dat klinkt goed, maar op welke manier vormt zo’n 
groep betrokken mensen zich concreet? Hoe pas je ze 
in de projecten in, zodat ze allemaal voldoende werk 
hebben? Rau schudt het hoofd: ‘De beweging verloopt 
omgekeerd. Ik denk niet vanuit eigen projecten waarin 
ik vervolgens mensen moet inpassen. Ik vertrek bij de 
mensen die de ideeën aandragen. Het ensemble vormt 
zich zo organisch, op basis van hun eigen voorstellen.’ 
Desalniettemin vereist zo’n open ensemble een grotere 
flexibiliteit, ook contractueel, geeft Rau toe: ‘Er zullen 
mensen zijn die maar in één of twee projecten zullen 
meewerken, en mensen met wie we een traject van jaren 
zullen uitstippelen. Dus ja, we gaan elk seizoen nieuwe 
contracten maken.’

Een open ensemble is een middenweg tussen stabiliteit 
en flexibiliteit, tussen vast en vloeibaar – voor Rau is dat 
de contradictie die elke moderne samenleving bepaalt. 
Ook in Gent kan het city theatre of the future dus niet 
anders dan zichzelf aan de hand van die condities defi-
niëren. Gegrond in de lokale context maar uitreikend 
naar de wereld – inhoudelijk, maar ook letterlijk, door in 
te zetten op reizen. Omringd door mensen die betrokken 
zijn maar niet gebonden. En met een productioneel 
systeem dat naar Vlaamse normen ‘groot’ is maar in 
de ogen van een regisseur die voorheen in Duitstalig 
gebied werkte licht en beweeglijk. Rau: ‘Parallel met de 
vraag van NTGent werd ik gevraagd om in Zürich het 
Schauspielhaus te leiden. Dat huis stelt 350 mensen 
tewerk en het geeft elk jaar 30 miljoen euro uit aan 
producties voor een extreem conservatief publiek.  
Ik heb dat aanbod afgewezen. Voor het werk dat ik  
maak, en dat naar Duitse maatstaven erg conceptueel is, 
is NTGent veel geschikter: het geeft me de tools om te 

realiseren wat ik wil, terwijl het apparaat rond de voor-
stellingen handelbaar blijft.’

Nog zo’n kenmerk van de vloeibare wereld vandaag is de 
verschuiving naar een nieuw type leiderschap. De autori-
taire baas heeft in veel bedrijven al plaats geruimd voor 
de coach die bottom-up luistert naar zijn medewerkers. 
Hier en daar wordt geëxperimenteerd met meer doorge-
dreven vormen van horizontaliteit, richting een gedeeld 
leiderschap – ook in de kunstensector is die tendens 
voelbaar. In twee van de drie Vlaamse stadstheaters die 
de afgelopen jaren een wissel kenden aan de top, werd 
de zittende sterke man (artistiek leider of intendant) tot op 
grote hoogte uitgedaagd door een breder platform van 
makers. Maar in het Brusselse stadstheater KVS legden 
Thomas Bellinck en de zijnen uiteindelijk de duimen voor 
Michael De Cock, en ook in Gent moest een groep rond 
Raven Ruël in de laatste ronde wijken voor Milo Rau.  

Het scenario van de ‘sterke man’ lijkt voor de raden van 
bestuur nog steeds onweerstaanbaar, maar is dat type 
leiderschap intussen niet wat gedateerd? Heene werpt 
tegen: ‘Voor mij is dit geen scenario-sterke man, dit is 
een platform. Goed, het gaat in eerste instantie maar 
om drie mensen, maar het is een stap in de richting 
van gedeeld leiderschap. Laten we overigens niet al te 
romantisch zijn over collectieve werkingen. Sommige 
organisaties raken op den duur behoorlijk vermoeid 
door al die horizontaliteit, omdat het vaak niet effi-
ciënt is. Ik hoop dat wij in NTGent het beste van twee 
werelden hebben samengebracht: een grote betrokken-
heid van onder uit én een sterke visie.’

Vanuit een pragmatisch oogpunt snijdt het efficiëntie-ar-
gument hout, maar wie symbolisch kijkt ziet een repre-
sentatie van de vertrouwde hiërarchische en patriarchale 
structuren: niet één, maar drie blanke mannen van 
voorbij de veertig komen opnieuw aan het hoofd van 
het stadstheater. Rau zwijgt even, en zegt dan: ‘It’s true. 
Instinctief reproduceren de raden en de politici rond zo’n 
theaterhuis wat ze al kennen. Het moment dat ik werd 
gekozen als artistiek leider zat ik plots alleen nog rond 
de tafel met oudere mannen. En ik besefte: dit is waar ik 
nu ben, zo werkt het systeem. Toen ik coproduceerde in 
Duitsland was het net zo: no youngsters, no women, no 
blacks. We kunnen zoveel praten als we willen, maar old 
men are ruling the world. Net daarom wil ik er werk van 

“ Ik vind dat theaters zich vaak 
verschuilen achter een intellec-
tueel alibi. Je maakt een Oresteia 
en je organiseert er een debat bij. 
Goed, maar niet goed genoeg. Het 
is onze ambitie om voorstellingen, 
media, politiek en sociaal activisme 
actief met elkaar te verbinden. ”
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maken om het hele apparatus van NTGent te verversen: 
beginnend aan de binnenkant, bij het ensemble, om dan 
uit te breiden naar de organisatie eromheen.’ 
 
Heene: ‘Het is aan ons om het huis te hervormen tot het 
past bij de toekomst.’ Rau: ‘Op sommige vlakken gaat 
dat vlot, op andere vlakken merk je dat je beter rond de 
muur gaat dan erdoorheen breekt. Maar weet je: voor The 
Congo Tribunal (2015, EC) zei elke ambtenaar minstens 
vijftig keer “neen” voor er eindelijk een “ja” kwam. Ik ben 
wat bestuurlijke stroefheid betreft dus wel wat gewend. 
(lacht) We zijn tegenover de raad van bestuur trouwens 
heel open geweest over onze ambities. Er zijn grenzen 
aan de compromissen die we willen sluiten, en buiten die 
grenzen is het ons project niet meer – dan moet iemand 
anders het maar doen. Ik ben niet per se geboren om 
artistiek leider te worden van een stadstheater.’

Hij zegt hij het zelf, zonder schroom: Milo Rau leidde 
nog nooit een stadstheater. Tot nu toe creëerde hij zijn 
eigen werk vooral binnen de zelfgeschapen context van 
zijn International Institute of Political Murder (IIPM), in 
de grootst mogelijke artistieke vrijheid. Maar wat met 
de knedende werking van een ‘bourgeois’ instituut, 
de aanwezigheid van een burgerlijk publiek? Wat zal 
de inkapseling van zijn producties in een stadstheater 
betekenen voor de scherpte van Raus werk? Rau: ‘Ik 
ben niet bang voor een verlies aan kracht. Je spreekt 
over vrijheid, maar binnen het IIPM moet ik evengoed 
artistieke compromissen sluiten, omdat er bijvoorbeeld 
niet genoeg geld is om een set te ontwerpen zoals ik dat 
wil. Een groter huis biedt de middelen om de dingen te 
realiseren zoals je ze wilt realiseren, dat is een andere 
vorm van vrijheid.’  

Heene: ‘Ik weet niet of je per se aan frisheid verliest door 
op grotere schaal te werken. Onze schouwburg is geen 
heilige plek. De uitdaging schuilt ook niet in het vrij-
waren van het eigen artistieke werk, maar in het herde-
finiëren van het stadstheater zelf, op zo’n manier dat 
er voorstellingen gemaakt kunnen worden in de meest 
optimale omstandigheden.’ Rau: ‘Je vraag refereert 
eigenlijk aan een oud, bohemien beeld over de kunste-
naar als autonome creator, die alleen door zijn artistieke 
verlangens wordt verteerd. Maar ik ben een socioloog 
en een journalist. Dat betekent: een mediator. Ik ben de 
man die het frame maakt waarbinnen bepaalde dingen 
kunnen gebeuren. Het is niet zo dat ik popelend zit te 
wachten tot al het organisatorische gedoe achter de rug 
is, om dan eindelijk mijn langverwachte Ibsen te maken. 
Al deze gesprekken, de vergaderingen, de beslissingen, 
dit interview – dit alles is de Ibsen.’ 

(A) Steven Heene, Milo Rau &  
 Stefan Bläske © Phile Deprez
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ALL WORK, ALL PLAY

Evelyne Coussens is freelance cultuurjournalist voor 
De Morgen en verschillende cultuurmedia, waaronder 
Ons Erfdeel, rekto:verso en Staalkaart. Ze is lid van de 
grote redactie van Etcetera.



Titels. Altijd moeilijk. Choreograaf 
Mårten Spångberg gebruikte de  
naam van de beroemdste levende 
schilder als titel voor een langzame, 
raadselachtige dansvoorstelling,  
die in première ging tijdens het 
voorbije Kunstenfestivaldesarts.  

Maar wat heeft Gerhard Richter, une 
pièce pour le théâtre eigenlijk te maken 
met Gerhard Richter of zijn oeuvre?  
Op het eerste gezicht zo goed als niks.

Door Sébastien Hendrickx

André Gorz
Over Gerhard Richter van Mårten Spångberg

september 2017

(A)
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Titels werken vaak als vlaggen die hun ladingen zo goed 
mogelijk proberen te dekken, maar misschien zijn de 
spannendste exemplaren wel die die buiten het directe 
bereik van een werk lijken te liggen en het van daaruit 
in een verrassend perspectief kunnen plaatsen. Gerhard 
Richters faam stoelt op de inventiviteit waarmee hij 
al decennialang westerse schilderkunstige tradities 
omvormt tot kritische dispositieven die de contemporaine  
technologische beeldproductie helpen te bevragen. 
Het is niet ondenkbaar dat Mårten Spångberg enige 
affiniteit voelt met de onderzoekende aanpak van de 
Duitse schilder. Op zijn beurt verhoudt hij zich via dans 
en choreografie tot een aantal ingrijpende techno-cul-
turele ontwikkelingen van zijn tijd. Voorstellingen met 
expliciet oncreatieve titels als The Internet (2015) en 
Digital Technology (2016) gaan niet echt ‘over’ internet en 
digitalisering, maar zijn wel doordrongen van het besef 
van de impact die deze fenomenen hebben op onze 
tegenwoordige tijdsbeleving, zintuiglijke ervaring, ons 
kenvermogen en onze vormen van socialiteit. 

Landschap

Spångberg deelt daarnaast een diepe fascinatie voor 
het landschap met Richter. Als één van de klassieke 
picturale genres maakt landschapsschilderkunst onver-
mijdelijk deel uit van het oeuvre van die laatste. Veel 
van Richters doeken problematiseren, vernieuwen 
en verruimen ons begrip van het landschap. Voor de 
choreograaf vormt het dan weer een structurerend 
principe voor de dramaturgie van zijn voorstellingen. 
Net als heel wat andere podiumkunstenaars laat hij zich 
inspireren door het landscape play van de visionaire 
Amerikaanse schrijfster Gertrude Stein (1874-1946).  
Zij stelde vast dat de emoties, gedachten en waarne-
mingen van een theatertoeschouwer vaak achterop-
hinken of vooruitlopen op het lineair-verhalende verloop 
van een geënsceneerd toneelstuk. De kloof tussen 
drama en ervaring bracht haar tot de idee van een 
ruimtelijke dramaturgie die zich ontvouwt in de tijd, een 
dramaturgie opgevat als een toestand, een duur, eerder 
dan een min of meer causale keten van handelingen en 
uitwisselingen tussen personages. Het landscape play 
geeft misschien de indruk een nogal statische aange-
legenheid te zijn, maar het verplaatst de dynamiek 
natuurlijk voor een groot stuk naar het standpunt van 
de toeschouwer, die zich mentaal door het landschap 
beweegt en zo een soort wandelaar wordt. 

Spångberg is geen theatermaker, maar zijn dansvoor-
stellingen onderscheiden zich wel door de afwezigheid 
van een lineair-successieve structuur met een strakke 
spanningsboog. Doorgaans zijn het langzaam mute-
rende omgevingen zonder duidelijke focus voor de 
toeschouwer; die kan er zijn blik en gedachten in laten 
ronddwalen. De choreograaf geeft de dans, de muziek-
score, de omgang met kostumering en de stukken 
gesproken tekst die hij soms door zijn voorstellingen 
weeft, vorm als een continue mix van repetitie en vari-
atie: binnen de herhalingen tekenen zich op den duur 
verschillen af, terwijl verandering soms een repetitieve 
kwaliteit krijgt. La Substance, but in English (2014) bood 

vier en een half uur zicht op een groepje jonge dansers 
die op een werktuiglijke manier absurde, felgekleurde 
rekwisieten behandelden, excentrieke kostuums aan-  
en uittrokken en eenvoudige dansfrases uitvoerden op 
de ritmes van eindeloos opgerekte pophits. Het geheel 
deed denken aan een doffe, gedegenereerde variant 
van de experimentele collectiviteiten uit de sixties. 
Hartstochtelijke betrokkenheid was er omgeslagen in 
een onverschillige, geïndividualiseerde deelname aan 
een zielloze consumptiecultuur. 

In het werk van Spångberg beschikken de toeschou-
wers-wandelaars vaak over heel wat bewegingsvrijheid: 
ze zitten op kussens op de vloer, niet ver weg van de 
dansers, en kunnen op elk moment opstaan om rond 
te wandelen en de voorstelling vanuit verschillende 
hoeken te bekijken. Niets belet hen bovendien om buiten 
een luchtje te scheppen, iets te lezen, zich even in hun 
smartphone te verdiepen, een drankje te halen… Tijdens 
de zeven uur durende nachtchoreografie NATTEN (2016) 
kon het publiek zelfs slapen. De voorstelling greep door 
haar lengte, het nachtelijke uur, het schemerduistere 
licht ontwerp, de gracieuze traagheid en quasi-repetitivi-
teit van dans en muziek sterk in op de aandachtsstruc-
tuur van elke afzonderlijke toeschouwer. Hij of zij legde 
een individueel traject af waarin fases van concentratie, 
halfslaap, slaap, afleiding, verveling, volharding en 
immersie elkaar afwisselden.

Theater

Ook Gerhard Richter, une pièce pour le théâtre is 
opgebouwd als een monotoon performatief veld met 
continu verschuivende intensiteiten. De tweede helft 
van de titel wijst echter op een radicaal ander presen-
tatiekader. Gerhard Richter is een stuk voor het theater, 
en dus voor een setting met een bepaalde architectuur 
en gedragscode die specifieke manieren van kijken 
(on)mogelijk maakt. Met haar 2,5 uur is deze voorstel-
ling beduidend korter dan haar voorgangers, maar 
het vaste gezichtspunt vanwaaruit je haar bekijkt plus 
de lichte sociale dwang die van de schouwburgzaal 
uitgaat – je kunt er niet zomaar ongezien vertrekken of 
gewoon even iets anders doen dan kijken – vergroten 
de impact van de duur en de quasi-repetitiviteit. Dat in 
de onontkoombare confrontatie met leegte en verveling 

“ Dat in de onontkoombare 
confrontatie met leegte en  
verveling geen gemakkelijke  
individuele vluchtwegen voor-
handen zijn, zorgt voor een  
collectiever gedeelde ervaring:  
we zitten allemaal samen in 
hetzelfde schuitje. ”
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(naast momenten van schoonheid en ontroering!) geen 
gemakkelijke individuele vluchtwegen voorhanden zijn, 
zorgt voor een collectiever gedeelde ervaring: we zitten 
allemaal samen in hetzelfde schuitje. Al verlaat in de 
loop van de voorstelling toch minstens een derde van 
het publiek dat schuitje, hoogst geïrriteerd. Zelf ben ik 
getuige van een genereus, avontuurlijk kunstwerk, dat 
allerlei gevoelens en gedachten bij mij oproept rond 
verlies en rouw.

Maar Eerst nog even stilstaan bij dat theatrale kader. 
Tijdens NATTEN zaten de toeschouwers rondom de 
scène, dicht bij de performers, mee in de schemerzone. 
Het landschap Gerhard Richter blijkt heel wat afstande-
lijker, afgebakend als het is door de toneellijst en het 
podiumlicht. De scenografie, die zich dit keer als een klas-
siek theaterdecor frontaal naar een schouwburgpubliek 
richt, stelt een bijzonder groot uitgevallen woonkamer 
uit de jaren 1950 of 1960 voor, zo lijkt het. De tientallen 
koeien vellen op de vloer, het tafeltje met stapels keien als 
poten en een glasplaat als tafelblad, de minimalistische 
vazen en de twee gigantische bolvormige lampenkappen 
kleuren het geheel hoofdzakelijk in tinten bruin en beige, 
waar de fel gesatureerde kleurenkakofonie van de vele 
kostuumwissels scherp tegen afsteekt. Spångberg bena-
drukt het frontale karakter van zijn scènebeeld nog door 
voortdurend met de contrastwerking tussen voor- en 

achtertoneel te spelen. De juxtapositie van verschillende 
constellaties dansers (solo’s, duetten, trio’s…) en materi-
alen (dansfrases en gesproken dialogen) suggereert geen 
betekenishiërarchie tussen voor- en achtergrond; het lijkt 
meer een manier om picturale diepte te creëren.

Choreografie

Is Gerhard Richter naast een stuk voor het theater ook 
een theaterstuk? De vele gesproken tekstfragmenten 
zaaien aanvankelijk twijfel. Begeleidt het woord nu de 
dans of de dans het woord? Regelmatig houden twee 
van de tien dansers halt om met een trage, vlakke stem 
en een glazige staar in de ogen een korte dialoog op 
te zeggen. In totaal gaat het om een tiental passages, 
geplukt uit verschillende filmscripts, die in de loop van 
de voorstelling talrijke keren worden herhaald. Steeds 
opnieuw hoor je in dezelfde alledaagse, ongepolijste 
bewoordingen, inclusief de ‘euh’s’ en de ‘mmm’s’, 
spreken over ouderdom, de dood van een kind, gezond-
heidsproblemen, uitgedoofde relaties, gestrande ambi-
ties, de complicaties van het ouderschap en andere 
pijnlijke, al te menselijke onderwerpen. Geen wonder 
dat de choreograaf besloot om dit keer voornamelijk 
met oudere performers te werken, veertigers of vijftigers 
zoals hijzelf, kortom mensen met een wat hogere kans 

(B)
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op emotionele littekens. Uit de dialogen blijkt bovendien 
dat de personages tot gelijkaardige sociale kringen 
behoren als de ploeg achter Gerhard Richter, die van 
kunstenaars, intellectuelen, kosmopolieten. Fictie en 
werkelijkheid vermengen niet, maar liggen ook niet al  
te ver bij elkaar uit de buurt.

Als de danstheoreticus slash goeroe die hij ook is, 
voert Spångberg al jaren een gepassioneerd pleidooi 
om dans en choreografie niet eeuwig als een Siamese 
tweeling te blijven zien. Wanneer je de twee van elkaar 
durft los te koppelen, opent zich volgens hem een veld 
van onvermoede interdisciplinaire mogelijkheden. De 
abstracte, bewegingen-structurerende capaciteit van 
de choreografie heeft altijd behoefte aan een concrete 
expressievorm om zichtbaar te worden. Choreografen 
kunnen zich daarvoor tot dans richten, maar evengoed 
tot algoritmes, video, schrijven, tekenen… In het geval 
van Gerhard Richter is de finaliteit nog steeds een voor-
stelling, maar naast dans, muziek, licht en kostumering 
maakt ook gesproken tekst deel uit van de ruwe materi-
alen voor de choreografie. Gerhard Richter is dus geen 
theater maar een interdisciplinair podiumkunstwerk, 
gestructureerd door een choreograaf.

De dialogen draaien alle rond onverwerkt verlies. Bij een 
eerste luisterbeurt kunnen uitspraken als ‘It’s not easy to 
get older’, ‘I never wanted to be a mom’ of ‘You didn’t 
come to bed last night?’ nog resoneren met de persoon-
lijke bezorgdheden of kwetsuren van een individuele 
toeschouwer, al werpt de bevreemdende, afstandelijke 
zegging van bij het begin obstakels op voor een gemak-
kelijke emotionele identificatie. De choreografische 
behandeling van de teksten maakt ze op den duur echter 
nog onpersoonlijker en abstracter. De herhaling-plus-va-
riatie (dezelfde passages worden nu eens door oudere, 
dan weer door jongere performers vertolkt, de mannen-
rollen af en toe door vrouwen en vice versa) koppelt de 
woorden los van de sprekers, net zoals eenzelfde dans-
frase door verschillende dansers kan worden uitgevoerd. 
Gradueel verliezen de teksten hun betekenis; ze worden 
klanken, vage kleuren die steeds meer opgaan in het alge-
hele choreografische landschap. Iets gelijkaardigs gebeurt 
met de muziekscore, die wat aan rustgevend-repetitieve 
muzak doet denken. Een stroom gitaargetokkel verdwijnt 
na een tijdje in de achtergrond van je ervaringsveld. Pas 
wanneer de muziek na een twintigtal minuten plotseling 
naar zachte electro schakelt, word je je opnieuw bewust 
van haar aanwezigheid.

Rouw

De choreografie abstraheert de woorden niet alleen, 
ze vervlecht die ook met trage, sierlijke dansfrases. 
Nu eens zie je referenties aan ballet, dan weer denk 
je een fragment uit een populaire muziekvideoclip te 
herkennen. De dansers trekken in slow motion over het 
podium. Wanneer de muziek om de halve minuut of zo 
een tel lang stilvalt, bevriezen hun lichamen even in het 
midden van een beweging. Na zo’n micropauze valt de 
repetitieve soundtrack terug in de maat, en komen de 
dansers opnieuw tot leven met een knikje in de heupen, 

een halve draai om hun as, en een stap weg van de 
plaats waar ze zich bevonden. De hele voorstelling lang 
weten ze blindelings de witte kopjes met opgedroogde 
koffie te ontwijken, die gecomponeerd willekeurig over 
de koeien vellenvloer liggen verspreid. Hun soevereine 
fysieke beheersing contrasteert met de sarcastische 
humor, de bitterheid, het zuchten, de twijfelende toon… 
die in de dialogen doorklinken, en die verraden dat het 
verleden van de personages nog dagelijks komt spoken 
en hen uit balans brengt.

Spångbergs voorstelling toont verschillende facetten 
van verlies, maar doet verder geen duidelijke uitspraken. 
Zoals elk goed kunstwerk is het een abstract-concreet 
semiotisch systeem dat het publiek geen lezing oplegt, 
maar bij ieder afzonderlijk lid ervan een rijkdom aan 
betekenissen en affecten kan genereren. Hoe je als 
toeschouwer-wandelaar door dit landschap navigeert 
is jouw zaak. De specificiteit van de choreografie en de 
materialen die zij met elkaar verweeft, zorgen er wel 
voor dat Gerhard Richter geen open kunstwerk is waarin 
je zomaar verloren loopt tussen allerlei willekeurig 
aandoende impressies en associaties. Zelf lees ik de 
voorstelling als een omarming van het rouwen. 

Elk van ons moet ooit zien om te gaan met onvervulde 
dromen, de plotse dood van een naaste, het meer 
graduele verlies van een liefdesrelatie, van het eigen 
jeugdige lichaam of een deel van zijn of haar identiteit. 
Rouwarbeid wordt doorgaans louter met sterfgevallen in 
verband gebracht, maar eigenlijk vormt ze de nasleep van 
uiteenlopende soorten verlies. Vaak vinden verschillende 
rouwprocessen tegelijkertijd plaats, het ene nog wat 
verser en intenser dan het andere. We staan ermee op 
en gaan ermee slapen. Stuk voor stuk zijn het complexe, 
non-lineaire en verwarrende processen die ons funda-
menteel kunnen veranderen, en waarschijnlijk deinzen we 
er daarom soms voor terug. Veel veiliger is het immers 
om vast te houden aan een statisch treuren. Van diegenen 
die de sprong niet wagen, zijn zij die zich met passie over-
geven aan de ontkenning van het verlies, nog het meest 
zelfdestructief. Voor rouw is moed en durf nodig.

Door de combinatie van de lange duur van de voorstel-
ling, de gestage abstrahering van de teksten rond verlies 
en de beheerste, gracieuze kwaliteit van de dans brengt 
Gerhard Richter een soort emotionele onthechting bij 
mij teweeg, een onverschilligheid die niet de fletse kleur 
van de apathie bezit, zoals in La Substance, maar iets 
hoopvol in zich draagt: verlies wordt hier gewaardeerd 

“ De soevereine fysieke beheer-
sing van de dansers contrasteert 
met de sarcastische humor, de 
bitterheid, het zuchten, de twij-
felende toon… die in de dialogen 
doorklinken. ”
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als een belangrijk deel van het leven. Het korte, wat cryp-
tische verhaal over Gerhard Richter dat Spångberg zelf 
ter verantwoording van zijn opmerkelijke titel aanhaalt 
in een tekst in de programmabrochure en een publiek 
nagesprek na de voorstelling, interpreteer ik nu met 
terugwerkende kracht in dat licht. Tijdens een interview 
vroeg Nicholas Serota, de directeur van het Britse Tate 
museum, ooit aan de Duitse schilder waarom hij op 
een bepaald ogenblik onscherpe figuratieve schilderijen 
begon te maken (vaak blurry kopieën van persfoto’s). In 
plaats van een grondige kunsthistorische uiteenzetting 
bij zijn meest beroemde reeks gaf Richter het volgende 
antwoord: ‘Wel, weet je. Op dat moment… was het 
mogelijk.’ Met zijn ultrabeknopte reactie leek hij te wijzen 
op het contingente karakter van de ontwikkeling van zijn 
oeuvre. Ook een levensloop zou je als radicaal contin-
gent kunnen omschrijven. Voor hoe veel dingen lopen, 
hoe ze ontstaan en verdwijnen, bestaat namelijk geen 
dwingende zin of reden, en je hebt ze nauwelijks in de 
hand. In grote mate zijn ze het product van context en 
toeval. Iets wordt plotseling mogelijk; betekenisvolle, 
waardevolle samenhangen tekenen zich af, en kunnen na 
verloop van tijd ook weer desintegreren. Een omarming 
van de radicale contingentie van het bestaan helpt bij 
het rouwen, en het zich opnieuw openstellen voor de 
mogelijkheden die zich blijven aandienen.

Anderhalf of bijna twee uur in de voorstelling merk je 
ineens dat je al een tijdje geen tekst meer hoorde. De 
constellaties van dansers en dansfrases worden geleidelijk  
aan ingewikkelder, op het randje van onsamenhangend 
soms. Steeds meer openbaart de choreografie haar 
transindividuele kwaliteit: ze begeeft zich in de complexe 
grijze zone tussen het gemeenschappelijke en het indivi-
duele. Zo slaat de vloekende pluriformiteit van de voort-
durende kostuumwissels op een bepaald ogenblik even 
om in veelkleurige overeenstemming wanneer de kleren 
van de meeste performers bloemenmotieven dragen. 
Ook de dans heeft haar unisono-momenten wanneer 

eenzelfde gebaar plots door bijna alle dansers gelijktijdig 
wordt uitgevoerd. Aan het andere eind van het sociale 
spectrum tekent de korte, eenmalige solo van Mark 
Lorimer zich af als een singulier evenement in het land-
schap, fundamenteel anders dan alles wat we daarvoor 
en daarna zien. Verder tonen de spiegelingen, herha-
lingen en vertalingen van bewegingen vooral de interde-
pendenties tussen het individuele en het collectieve.  
De transindividuele choreografie van Gerhard Richter,  
une pièce pour le théâtre correspondeert zo met de bijzon-
dere groepservaring die ze oproept in het donker van de 
theater zaal, en die eerder aan het katholieke Allerzielen  
of het Mexicaanse Día de los Muertos doet denken dan  
aan een nationale rouwceremonie: ze suggereert een 
gemeenschappelijke context voor individuele rouw.

Door Morgan Verhelle

Sébastien Hendrickx is schrijver en freelance dramaturg. 
Hij maakt deel uit van de kleine redactie van Etcetera.

“ Spångbergs voorstelling toont 
verschillende facetten van verlies, 
maar doet verder geen duidelijke 
uitspraken. Hoe je als toeschou-
wer-wandelaar door dit landschap 
navigeert is jouw zaak. ”

(C)

(A) Gerhard Richter, une pièce pour  
& (B) le théâtre © Anne Van Aerschot
(C) Gerhard Richter, une pièce pour  
 le théâtre © Mårten Spångberg
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Jonge makers zijn meer 
dan ooit een hype, maar 
het label garandeert 
niet altijd een belofte 
op een duurzame 
ontwikkeling. Om deze 
jongste generatie te 
ondersteunen, bestaan 
er sinds vorig seizoen 
‘professionaliserings-
trajecten’ zoals 
Montignards (Monty) 
en P.U.L.S. (Toneelhuis).
Ruiken deze initiatieven 
naar betutteling of zijn 
ze juist de aanzet naar 
de ontplooiing van een 
autonome artistieke 
praktijk? Acht jonge 
theater makers praten 
hier over hun ervaringen.

Door Morgan Verhelle

De zin en onzin van  
profession alise rings -
trajecten

Een eerste, meerstemmige evaluatie van P.U.L.S. & Montignards

september 2017

(A)

(B)
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Jonge podiumkunstenaars die na hun studies geen 
aansluiting vinden bij een groter gezelschap of er speci-
fiek voor kiezen om een eigen artistiek traject te bewan-
delen, buiten de klassieke institutionele logica en lineaire 
carrièreplanning om, zijn veelal aangewezen op een 
onzeker bestaan. Projectsubsidies worden vaker niet dan 
wel toegekend, ondanks goede adviezen. Werkplaatsen 
als WP Zimmer, Kunstenwerkplaats De Pianofabriek en  
d e t h e a t e r m a k e r verzetten broodnodig werk, 
maar ook zij kampen met een gebrek aan middelen.  
De competitie onder peers is groot, de wachtlijsten 
voor residenties lang. De tijd voor artistiek onderzoek 
moeten jonge makers noodgedwongen besteden aan 
het bij elkaar sprokkelen van middelen, het schrijven van 
subsidie dossiers en pitches voor programmatoren. 

Naar aanleiding van de structurele subsidieronde in 2016, 
namen twee cultuurhuizen een luik op in hun dossier om 
jonge makers financieel, artistiek en productioneel beter 
te ondersteunen. Zo blies het Antwerpse kunstencentrum 
Monty de eerste editie van het Montignards-project in 
leven, op hetzelfde moment dat Toneelhuis zijn ambiti-
euze P.U.L.S.-traject (Project for upcoming talent for the 
large stage) opstartte. In beide gevallen worden jonge 
theatermakers enkele maanden, en in het geval van 
Toneelhuis zelfs vier jaar, (deeltijds) in dienst genomen 
om hun artistieke werk verder te ontwikkelen. Een team 
van gevestigde podiumkunstenaars en coaches begeleidt 
hun zoektocht. Daarmee komen Monty en Toneelhuis 
tegemoet aan de nieuwe functie ‘ontwikkeling’ die onder 
het Kunstendecreet werd ingevoerd, maar ook aan een 
expliciete beleidseis van cultuurminister Sven Gatz, 
die in zijn Visienota Kunsten de kunstenorganisaties tot 
meer verantwoordelijkheid aanmaande door jong talent 
‘een netwerk van coaching, adviesverlening, presenta-
tieplekken, productie- en promotieondersteuning aan te 
bieden’. En natuurlijk zijn de makers zelf ook vragende 
partij naar ondersteuning op lange termijn en toegang  
tot speelplekken en gevestigde ‘huizen’. 

Hoe nobel de inzet ook klinkt, toch heerst er veel scepsis 
over deze projecten. Waarom moet de ondersteuning 
van jonge makers binnen een traject worden geframed? 
Waarom worden ze niet gewoon opgenomen in de 
werking van een huis? Zijn dergelijke professionalise-
ringstrajecten, begeleid door coaches die grotendeels 
stammen uit de generatie van de Tachtigers, niet een 
beetje betuttelend? Worden jonge makers niet ingezet 
om te bewijzen dat logge structuren aan verjonging 
doen terwijl de machtsstructuren achter de schermen 
onveranderd blijven? Is er voldoende ruimte voor expe-
riment en twijfel onder de vleugels van een instituut 
dat zich financieel niet veel risico’s kan permitteren? En 
is dat de beste plek om je als jonge maker in die eerste 
jaren na een opleiding te ontwikkelen? 

Theaterwetenschapster Morgan Verhelle ging met acht 
jonge theatermakers in gesprek over de zin en onzin 
van dergelijke professionaliseringstrajecten en de voor-
oordelen die erover bestaan. Ze polste naar de ervaring 
van vier van de vijf Montignards1 van de voorbije editie: 
Lola Bogaert (afgestudeerd aan de regieopleiding van 
RITCS in 2015), Reynout Dekimpe (afgestudeerd aan de 

opleiding Drama LUCA School of Arts in 2015, richtte 
daarna Theatercollectief Raf op), Bartel Jespers (afgestu-
deerd aan de opleiding Drama, Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen, in 2016) en Yinka Kuitenbrouwer (vervol-
ledigde in 2014 haar opleiding Drama aan het KASK 
in Gent). Daarnaast sprak Verhelle ook met de vier 
P.U.L.S.’ers: Timeau De Keyser (studeerde in 2011 af 
aan de opleiding Drama van KASK, richtte al tijdens zijn 
schoolloopbaan het collectief Tibaldus op met medestu-
denten Hans Mortelmans en Simon De Winne), Hannah 
De Meyer (afgestudeerd in 2015 aan de Performance-
opleiding van de Toneelacademie Maastricht), Lisaboa 
Houbrechts (afgestudeerd in 2016 aan de opleiding Drama 
van KASK, heeft nu haar eigen collectief Kuiperskaai) en 
Bosse Provoost (afgestudeerd aan het KASK in 2016, nu 
werkzaam bij het collectief de polen).

• • •

VLIEGUREN MAKEN: MONTIGNARDS 

Het Montignards-project wordt gecoördineerd door 
Monty’s artistiek leider Denis Van Laeken en produc-
tieleider Ann Schoeters, bijgestaan door een artistieke 
raad en een heleboel coaches uit het veld. Het lijkt een 
natuurlijk vervolg op Hit the Stage, de toonmomenten 
voor jonge makers die Monty jaren heeft georganiseerd. 
De bedoeling van het project is om elk seizoen een 
aantal jonge makers2 uit verschillende opleidingen en 
diverse achtergronden in huis te nemen en ze voor zes 
maanden een vast maandloon uit te keren terwijl ze de 
ruimte krijgen om in sneltempo ‘werkstukken’ te maken. 
Sneltempo is het wel, want om de drie weken volgt er 
een toonmoment waarbij de Montignards een avond-
programma aan een betalend publiek voorstellen. De 
Montignards werken telkens rond een bepaald thema in 
verschillende constellaties samen en tonen vervolgens 
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de resultaten van hun ontmoeting. Monty zet dus bewust 
in op versnelling en confrontatie, minder op de gestage 
uitbouw van de individuele praktijk en de persoonlijke 
onderzoekslijnen van de makers. De bedoeling is om 
zoveel mogelijk ‘vlieguren’ te maken, waarbij de makers 
ervaring en professionele skills opdoen. 

(Vrijblijvende) kansen

De principiële vrijheid van het project – de makers 
krijgen een half jaar3 de tijd om te experimenteren met 
materiaal dat de humus kan vormen voor toekomstige 
voorstellingen – en de collectieve werkstructuur botsten 
tijdens de eerste editie echter nog op hun grenzen, 
zegt Yinka Kuitenbrouwer: ‘Ik vond het spannend om 
samen te werken met mensen uit een andere opleiding. 
Dat gebeurt anders weinig, je blijft toch zitten in een 
bubbel van mensen met wie je samen hebt gestudeerd. 
Tegelijk was die samenwerking niet evident. Het is 
een kunstmatige samenstelling die dan maar moet 
werken, alsof alle jonge makers onder een koepel te 
verenigen zijn. Maar we hebben elk een eigen taal en 
werkwijze. De versnelling matchte bijvoorbeeld niet met 
mijn trage en onderzoeksmatige manier van werken, 
terwijl het voor anderen net een verademing was om 
veel uit te proberen, zonder in de diepte te hoeven 
gaan. Bovendien is het kader op een bepaalde manier 
toch beperkend en dwingend, want er wordt verwacht 
dat je om de drie weken materiaal presenteert voor 
een publiek dat een kaartje koopt. Er zit dus wel een 
bepaalde prestatiedruk achter. Ik begrijp natuurlijk dat 
er een return moet zijn. Kansen zijn nooit helemaal 
vrijblijvend. Montignards is een heel genereus project, 
en het is op zich bijzonder dat we als jonge makers zes 
maanden uitbetaald werden, maar punt blijft dat de 
organisatie er ook iets wil uithalen en naar buiten wil 
komen met het project. De toonmomenten voelden daar-
door soms wat ad hoc aan.’ 

Bartel Jespers ervoer dat anders: ‘Het kader en het 
doel van Montignards werden van bij het begin helder 
omschreven. We wisten waaraan we begonnen. Het 
project richtte zich op verbinding en op confrontatie 
met de buitenwereld. De vraag was niet: “Wie ben ik, 
als maker en persoon?” Maar wel: “Wat is die wereld, 
en wat heb ik daar over te zeggen?” Prestatiedruk van 
buitenaf heb ik zelf niet echt gevoeld. Van Denis, Ann en 
de hele ploeg van Monty kregen we zowel de fysieke als 
mentale ruimte om alleen met ons werk bezig te zijn.’

Deskundigen

Montignards presenteert zichzelf als een ‘deskundig-
heidstraject’ waarbij de makers toegang krijgen tot 
verschillende bronnen. Ze konden vorig seizoen beroep 
doen op een reeks ‘savanten’, mensen met een speci-
fieke expertise, zoals Afrika-specialist Peter Verlinden. 
Daarnaast waren er de deskundigen, gevestigde thea-
termakers en podiumkunstenaars zoals Alain Platel 
en Jan Decleir, met wie de makers in gesprek konden 
gaan. Ten slotte waren er drie coaches, Viviane De 
Muynck, Mokhallad Rasem en Jolente De Keersmaeker, 
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die wekelijks zouden langskomen om advies te geven. 
Dat systeem moet wel nog groeien, vinden de makers. 
‘Het grootste struikelpunt tijdens deze editie, was dat 
de coaches en artistieke raad zich vanwege hun drukke 
agenda niet genoeg aan de afspraken hebben kunnen 
houden’, zegt Jespers. ‘Bij de volgende editie wordt 
er echt op gehamerd dat de coaches hun engagement 
nakomen.’ Kuitenbrouwer voegt toe: ‘Het is trouwens 
ook niet vanzelfsprekend dat een gevestigde waarde per 
definitie ook over goede didactische kwaliteiten beschikt. 
Misschien is het in de toekomst zinvoller om iemand met 
een bescheidener cv of een ervaren docent te engageren, 
die goed weet wat opgroeiende makers nodig hebben.’ 

Terug naar school? 

Over de nood aan coaching en het uiteindelijke gebrek 
daaraan zijn de meningen verdeeld. De makers bena-
drukken dat hun eigen autonomie boven alles ging en dat 
ze artistiek carte blanche kregen, maar dat ze dankzij dat 
educatieve aspect wel ‘op verschillende plaatsen een voet 
tussen de deur hebben gekregen’ en contacten konden 
leggen met mensen en instanties die anders onbereik-
baar zijn. De coaching heeft dus wel zijn nut bewezen als 
een manier om expertise te delen, maar als educatieve 
ondersteuning lijkt het overbodig. ‘Ik had in die periode 
veel minder nood aan coaches’, zegt Reynout Dekimpe. 
‘Ik vond het belangrijker om mezelf tijdens het creatie-
proces tegen te komen dan om een coach te hebben die 
misschien productgericht wil werken en je zegt wat je 
moet doen. Ik maak liever zelf verkeerde keuzes in plaats 
van bij het handje gehouden te worden en een mooi eind-
resultaat af te leveren waar ik zelf niets aan heb gehad.’ 
Ook Kuitenbrouwer vond het projectgerichte werkproces 
met mensen voor wie men zelf niet gekozen heeft, eerder 
wat schools, hoewel ze de educatieve omkadering zeker 
zinvol acht voor mensen die pas zijn afgestudeerd. Dat 
stelt ook Jespers: ‘Sommigen huldigden liever het credo 
“we doen het zelf wel”, anderen hadden meer nood aan 
opvolging. Zelf behoorde ik tot de eerste categorie.’ 

Maken zonder verantwoording

Een half jaar betaald in de ‘speeltuin’ van de Monty 
verblijven, zoals Jespers het lovend verwoordde, mag 
dan misschien wel een goede overgang zijn naar het 
werkveld, maar heeft het hen na de laatste werkweek 
in juni ook echt iets opgeleverd? Volgens Lola Bogaert 
alvast wel. ‘Ik heb dit jaar heel veel bijgeleerd. Als je 
bezig blijft, kun je je als jonge maker beter ontwikkelen. 
Als je voortdurend moet wachten tot je ergens een voor-
stelling mag maken, groei je langzamer omdat je meer 
bezig bent met het benaderen van cultuurhuizen dan 
met het spelen zelf. Het werkveld is gericht op makers 
die aan het werk zijn. Mensen geloven sneller in je 
potentie als er al een huis achter je staat.’ Het wachten op 
speelplekken en projectsubsidies is iets dat vele jonge 
makers in hun groei lijkt af te remmen. Ze gaan door veel 
periodes waarin niets gemaakt noch verdiend wordt. Dit 
beaamt ook Dekimpe. ‘Als je een subsidiedossier wilt 
indienen, moet je meteen een heel concept uitschrijven 

en bewijzen dat je intelligent en capabel genoeg bent om 
middelen te krijgen. Dat is een grote stap om als jonge 
maker te zetten. Je hebt weinig referenties, de beoor-
delaars kennen je werk niet en ook de cultuurhuizen en 
kunstencentra zijn terughoudend om je voorstelling te 
kopen omdat ze vrezen dat ze hun zaal niet zullen kunnen 
vullen. Bij Montignards krijg je het volle vertrouwen om 
gewoon dingen te maken. Van Ann of Denis hoefden 
we onze ideeën zelfs niet voor te leggen of de artis-
tieke waarde ervan te bewijzen, we mochten gewoon 
ontdekken en knutselen, zonder verantwoording. Dat was 
erg bevrijdend. Er zijn steeds meer huizen die beseffen 
dat jonge makers de toekomst zijn. Dat zijn er nog altijd 
te weinig, maar een organisatie zoals Monty heeft daarin 
wel een voortrekkersrol vervuld.’ 
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‘Echte kansen heb ik er niet door gekregen’, nuanceert 
Kuitenbrouwer dan weer. ‘Ik denk dat Monty meer 
aandacht had verwacht, maar er zijn niet veel program-
matoren of critici komen kijken. Ergens begrijp ik 
dat, want je gaat per slot van rekening naar een onaf 
toonmoment kijken en programmatoren hebben het al 
druk genoeg om alle gewone producties op te volgen. 
Los daarvan heb ik door het contact met de ploeg wel 
veel inzicht gekregen in hoe ik werk en ik kan nu veel 
scherper formuleren waar ik mee bezig ben. Dat is  
erg waardevol.’ 

• • •

DE VEROVERING VAN DE GROTE ZAAL: P.U.L.S.

Waar het bij de Montignards voornamelijk om versnel-
ling en het maken van vlieguren gaat, ‘zes jaar ervaring 
opdoen in zes maanden’, aldus Jespers, zet Toneelhuis 
met zijn P.U.L.S.-project juist in op vertraging en 
verdieping. Coördinatoren Bart Meuleman en An-Marie 
Lambrechts selecteerden na een prospectie vier jonge 
makers om deel te nemen aan een vierjarig traject dat 
hen begeleidt naar het maken van werk voor de grote 
zaal. ‘P.U.L.S. is een apart traject binnen Toneelhuis’, 
vertelt Lisaboa Houbrechts. ‘Het is niet zo dat jonge 
makers plotseling het ritme van zo’n groot huis moeten 
aanvoelen, wat misschien tot een blokkade zou kunnen 
leiden. Integendeel, we worden gestimuleerd om tijd 
te nemen om werk te maken, om dingen in de luwte 
te laten groeien. Toneelhuis legt daarbij geen totaal 
beslag op ons, we werken nog steeds vanuit onze eigen 
impulsen.’ Die zelfstandigheid is iets waar de vier jonge 
makers sterk op hameren. Ze hebben allemaal reeds 
eigen voorstellingen op hun naam staan, met hun 
eigen gezelschap, en werken in principe onder de vleu-
gels van Toneelhuis gewoon verder zoals voorheen. ‘Ik 
heb het gevoel dat ik mezelf kan ontwikkelen via mijn 
collectief Kuiperskaai en dat Toneelhuis mij steunt in  
die ontwikkeling’, zegt Houbrechts. 

Tijd voor artistiek onderzoek

Die ondersteuning werkt op verschillende niveaus. Wat 
het de makers voornamelijk lijkt te bieden, is tijd: tijd 
om uitsluitend bezig te zijn met het maken van voor-
stellingen en niet met allerhande deeltijdse jobs om 
rond te kunnen komen. Timeau De Keyser: ‘Ik moest me 
de afgelopen jaren vaak onbetaald bezighouden met 
het oplossen van productionele zaken, om dan toch 
de helft van de tijd afgewezen te worden door cultuur-
huizen, of ik moest lange gesprekken aangaan met 
programmatoren om amper 1.000 euro los te krijgen. 
Nu zit mijn jaar echt propvol. Het is nog altijd zwaar 
werken, maar ik voel dat het productionele werk al 
verlicht wordt dankzij de ondersteuning van Toneelhuis. 
We krijgen een bepaald budget voor vier jaar, maar we 
kunnen dat vrij besteden. Ik maak er vooral een punt 
van om onze acteurs te betalen die al jaren gratis voor 
Tibaldus hebben gewerkt.’ 

De wetten van de grote zaal

Volgens het beleidsplan van Toneelhuis werd er specifiek 
naar jonge makers gezocht die met de ondersteuning 
van enkele ‘seniors’, onder anderen Guy Cassiers, Ivo 
van Hove, Jan Fabre en Jan Lauwers, na afloop kunnen 
doorgroeien tot de nieuwe generatie Toneelhuismakers. 
De Keyser: ‘Normaal gezien is de hiërarchie binnen het 
werkveld zo dat je eerst op locatie begint, daarna naar 
kleinere zalen zoals CAMPO doorstroomt, en pas wanneer 
je veertig of vijftig bent, mag je werk maken voor de grote 
zaal. Dat is onzin, want het gaat er natuurlijk niet om dat 
jonge makers niet in staat zouden zijn voorstellingen te 
maken voor de grote zaal, ze krijgen er gewoon de kans 
niet toe.’ Met de ondersteuning die Toneelhuis biedt, zou 
dit binnen enkele jaren anders moeten zijn. ‘Maar ook de 
omgekeerde beweging zouden we moeten maken’, voegt 
De Keyser toe. ‘Oudere, meer ervaren makers kunnen ook 
waardevolle voorstellingen maken voor de kleine zaal of 
op locatie. Maar zodra ze de top van de piramide hebben 
bereikt, worden ze precies verondersteld alleen nog maar 
werk voor de grote zaal te maken. We zouden dat hele 
systeem veel horizontaler moeten bekijken.’ 

Door middel van een verplichte stage bij een van de 
‘seniors’ worden de makers ingeleid in de wetten van de 
grote zaal, wat misschien als paternalistisch en schools 
gepercipieerd kan worden. De Keyser vertelt hierover 
dat ‘het een vooropgesteld masterplan is, een theorie 
die Toneelhuis in het beleidsplan heeft beschreven en 
die nu menselijk moet worden gemaakt. Punt is dat het 
nu eenmaal anders is om een voorstelling te maken die 
een publiek van duizend toeschouwers kan bereiken, 
dan wanneer je iets voor de kleine zaal maakt. Het is 
heel interessant om te zien hoe iemand zoals Jan Fabre 
bijvoorbeeld dat systeem bespeelt. En in de realiteit 
komt het er gewoon op neer dat ik hen vragen kan 
stellen, als ik met iets zit. Ze dringen hun advies niet op.’  
Bosse Provoost vult aan: ‘Wij worden toegelaten in 
het werkproces van de coaches en dat is op zich al een 
kwetsbaar gebaar. Het is leerrijk om hen bezig te zien, 
maar dat wil allerminst zeggen dat wij gretig moeten 
opslorpen en overnemen hoe zij het doen. Je maakt 
kennis met verschillende methodieken en daarbinnen 
zoek je je eigen weg.’ Hannah De Meyer: ‘Als je van iets 
houdt, dan ben je daar toch hongerig naar? Als je door 
iets bent gebeten, dan bijt je toch terug? Ik zie die stages 
niet als een verplicht nummer. Ik heb daar zin in. Het is 
gymnastiek waar je alleen maar leniger van wordt. Er 
valt ook niets mee te verliezen. Als het oninteressant 
is, denk ik aan mijn eigen werk. Wij worden trouwens 
ook betaald tijdens de stages. Ik ben niet bang voor de 
Tachtigers. Ik heb er vertrouwen in dat die mannen ons 
niet willen buigen en vormen tot hun epigonen. En ik 
heb er vertrouwen in dat wij weerbaar genoeg zijn om 
dat tegen te werken, mochten ze dat wel willen doen.’

Leerling-meestersysteem

Er wordt volgens De Keyser sinds de opstart van 
P.U.L.S. gemakkelijk kritiek geuit op het Toneelhuis. 
Alle jonge makers benadrukken daarom telkens dat de 
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communicatie rond het project nog niet strak zit. Hannah 
De Meyer: ‘Wat ik vooral betuttelend vind, is de manier 
waarop P.U.L.S. als een paternalistisch schoolprojectje 
wordt afgeschreven, en hoe wij daardoor ook worden 
neergezet als halfbakken studentjes die naïef hebben 
toegezegd, studentjes die nu door het ‘Grote Boze Huis’ 
worden gemanipuleerd en gebruikt zonder dat ze het 
zelf beseffen. We moeten zeker zorgvuldig over P.U.L.S. 
communiceren, maar ik ga ook niet vier jaar lang mensen 
van dit project proberen te overtuigen. Ik ga voorstel-
lingen maken. Daarvoor hebben ze me aangenomen.’ 

Provoost beaamt dat de manier waarop het leer-
ling-meestersysteem werd gecommuniceerd, inder-
daad wat ongelukkig is. Hij vervolgt: ‘En het doet ook 
geen recht aan de crux van het project. Vanuit artistiek 
oogpunt is er geen bemoeienis of commentaar. An-Marie 
Lambrechts en Bart Meuleman vertrekken juist altijd 
vanuit de noden van de artiest. Dat hebben ze van meet 
af aan ook zo gezegd. De structuur van het Toneelhuis 
biedt ondersteuning waar de maker dat wenst.’ De vraag 
is volgens Houbrechts dan ook ‘welke steun je als huis 
kunt bieden aan iemand die zijn praktijk begint te ontwik-
kelen, zonder daar te veel een bepaalde kleur in door te 
duwen.’ Want bemoederd worden, willen ze allerminst. 
‘Wij zijn allemaal koppige mensen hoor, wij eten echt niet 
zomaar wat er op ons bord belandt’, besluit De Keyser. 
‘En als ik echt wil bijdragen aan een nieuwe invulling van 
het stadstheater, waarvan de rol vandaag toch onder druk 
staat, moet ik er niet alleen kritiek op hebben maar moet 
ik de structuur ook van binnenuit proberen te veranderen 
door de dialoog aan te gaan.’ 

Communicatie

Waarom moeten die ‘seniors’, overigens allemaal 
mannen, dan toch zo uitdrukkelijk aan het project 

verbonden zijn in de communicatie over P.U.L.S.? ‘De 
‘seniors’ zijn betrokken bij P.U.L.S., dus ze worden 
vermeld,’ zegt De Meyer. ‘Dat hun namen meer aandacht 
trekken, meer opgepikt worden dan de onze is onver-
mijdelijk en logisch. Het enige wat wij daartegen kunnen 
doen, is in alle rust evenveel werk maken als die mannen 
hebben gemaakt. Ik snap de hele discussie niet over de 
oude generatie die voor de jongere moet plaatsmaken. 
Een oudere generatie maakt per definitie plaats voor de 
jongere. De Tachtigers zijn dertig jaar ouder dan ons.’  
De Keyser vervolgt: ‘We zijn nu eenmaal geen BV’s, 
velen onder ons krijgen op een kleine recensie na slechts 
weinig aandacht. Door P.U.L.S. heb ik wel het gevoel 
dat we gezien worden. Ik kan daarvoor niet kwaad zijn 
op het Toneelhuis, want iederéén springt gewoon op 
namen zoals Fabre en Van Hove. Ik wil natuurlijk graag 
voor zoveel mogelijk mensen spelen, en in dat opzicht 
vind ik het interessant om de wetten van de grote zaal 
te leren kennen via het werk van die makers, ook al sluit 
hun poëtica niet direct aan bij wat ik zelf maak. Ik heb in 
alles veel vertrouwen, behalve als het gaat over hoe dat 
hele project in de media wordt gepercipieerd. Ik voel dat 
ik daar minder controle over heb dan ik zou willen en 
dat maakt me bang. Maar die communicatie proberen 
we wel degelijk naar ons toe te trekken en samen met 
het Toneelhuis te verfijnen. We willen ons werk centraal 
zetten, en niet de samenwerking met de ‘seniors’. Dat 
gaat hand in hand met bepaalde waarden die wij hoog 
in het vaandel dragen. Ik vind het bijvoorbeeld belang-
rijk om te benadrukken dat ik een regisseur ben, maar 
tegelijkertijd ook iemand die niet los van de context van 
zijn medewerkers bestaat. Ik wil dus niet groter op de 
poster dan de andere leden van Tibaldus. Iets gelijkaar-
digs leeft bij Kuiperskaai en de polen, de collectieven 
van Lisaboa en Bosse. Guy Cassiers heeft ons van in het 
begin gezegd dat hij niet zomaar voor vier mensen heeft 
gekozen, maar ook voor de hele dynamiek en de kunste-
naars die zij in hun kielzog in Toneelhuis binnenbrengen.’ 

(F)

30 Etcetera 150



Het label ‘jonge maker’

Het gebrek aan controle over de perceptie van het 
project is iets dat vaak terugkomt in de gesprekken 
met zowel de Montignards als de P.U.L.S.’ers. Het gaat 
voor hen ook over het label van ‘jonge maker’ in het 
algemeen en de implicaties daarvan. Uit marketingover-
wegingen lijkt de kunstensector steeds meer in de ban 
geraakt van branding. Labels verkopen beter, zeker voor 
een publiek (en programmatoren) die moeilijk warm te 
maken zijn voor wat ze niet kennen. Tegelijk maakt een 
dergelijk label het werk van deze generatie zogenaamd 
minder geloofwaardig, wordt het geframed als ‘onaf’, 
‘zoekend’ en ‘pril’, terwijl de makers met een even groot 
engagement als hun oudere collega’s voorstellingen 
creëren. Festivals zoals Theater Aan Zee en Love At First 
Sight, die allebei bewust inzetten op jong werk, zorgen 
dan wel voor zichtbaarheid en speelkansen, maar het 
scheidt jonge makers tegelijk ook een stuk af van de rest 
van het veld, alsof hun werk met andere ogen bekeken 
moet worden. De Keyser: ‘Het afgelopen jaar heb ik 
nul euro verdiend en toch is Tibaldus dit jaar groter 
geworden. De voorbije twee jaar hebben we zevenen-
twintig keer gespeeld op verschillende goede speel-
plekken en toch: nul euro. Daar is toch echt iets schizo-
freen aan de hand. Ik wil komaf maken met de impliciete 
hiërarchie in een begrip zoals jonge maker. Ik wil mijn 
leeftijd graag met trots dragen, niet langer als label.’ 
 
De Meyer wijst dan weer op de betuttelende manier 
waarmee vaak naar jonge makers wordt gekeken. ‘Wij 
zijn geen tere kasplantjes wier prille artistieke bloempjes 
tegen te veel zichtbaarheid beschermd moeten worden. Ik 
ben klaar om in de openbaarheid op mijn bek te gaan, niet 
ergens in een ‘veilig’ achterkamertje. Public failure is part 
of my career planning. Wij zijn best in staat om een positie 
in te nemen in een groter instituut zonder ons te laten 
recupereren. Het is niet de taak van Toneelhuis om ons 
daarvoor te behoeden, maar die van ons. En dat doen we.’ 

Daarnaast schuilt er ergens ook een pervers economisch 
voordeel in het label van ‘jonge maker’. ‘Soms ben ik 
bang dat “jonge makers” tegenwoordig zo hip zijn omdat 
de sector met een gebrek aan middelen kampt en jonge 
makers goedkoop zijn. Er is een groot gat tussen jonge 
maker zijn en een gevestigd artiest. Waar kan ik terecht als 
ik niet langer goedkoop ben?’, vraagt Bogaert zich af. Ook 
Provoost wijst op het onderliggende probleem van de 
doorstroom in het veld, misschien wel een van de heetste 
hangijzers vandaag. ‘Als jonge maker krijg je vandaag 
best veel kansen, en op dit moment kan ik mij objectief 
daartoe rekenen, maar hoe zit het met die hele tussen-
categorie die we niet meer helder kunnen labelen? De 
mensen die nog geen publiekskanon zijn, maar ook niet 
meer “fris en fruitig”. Die vallen er tussenuit.’ 

Autonomie 

Voorlopig is het nog te vroeg om te oordelen in welke 
mate jonge makers effectief gebaat zijn bij projecten zoals 
P.U.L.S. en Montignards, laat staan dat dit oordeel ooit 
eenstemmig kan zijn. Niet alleen voor hen, maar vooral 

ook voor de huizen zelf is het een leerproces om na te gaan 
hoe ze de positie van jonge makers kunnen verduurzamen 
en hoe zij hen daarin kunnen bijstaan, of niet. De grootste 
bekommernis van de makers zelf blijft dan ook om tijdens 
het project verder een naam, geloofwaardigheid en een 
publiek voor zichzelf uit te bouwen om na afloop weer 
alleen verder te kunnen. Binnen de communicatie, maar 
ook op het vlak van receptie bij critici en publiek, verdient 
dus vooral de autonome ontwikkeling van de indivi-
duele makers aandacht, wars van het etiket ‘P.U.L.S.’ of 
‘Montignards’ en alle daaraan verbonden vooroordelen. 

Morgan Verhelle studeert binnenkort af aan de 
master Theater -en Filmwetenschap aan Universiteit 
Antwerpen. Momenteel is ze als dramaturge betrokken 
bij de voorstelling Simple Song van de Gentse theater-
makers Lize Pede en Tiemen Van Haver. Omwille  
van haar interesse in jong werk, gaf Etcetera haar  
de kans een eerste artikel te schrijven.

(A) Repetitiebeeld The Act of Dying, 
 Bosse Provoost en de polen
 © Stine Sampers 
(B) De Tantalus — een marathon 
 voorstelling in 15 minuten.  
 Lola Bogaert, Sara Haeck & Yinka
 Kuitenbrouwer (v.l.n.r. ) © Monty 
(C) HTS#51 © Monty
(D) Groepsfoto Montignards: Bartel 

Jespers, Lola Bogaert, Sara 
Haeck, Reynout Dekimpe, Yinka 
Kuitenbrouwer (v.l.n.r.) © Monty

(E) Repetitiebeeld Tibaldus, Timeau  
De Keyser © Pieter Dumoulin

(F) Levitations, Hannah De Meyer  
© Bas de Brouwer

1 Sara Haeck kon niet aanwezig zijn.
2 Dit seizoen werden vijf makers 

geselecteerd, volgend seizoen zes 
zodat de werkdruk beter gespreid 
wordt. Bovendien gebeurt de selectie 
vanaf nu via een open call, en niet op 
basis van eerder werk dat de makers 
hebben gecreëerd. 

3  Tijdens de volgende editie wordt  
dat uitgebreid tot acht maanden.  
Er zullen ook meer vakantieperiodes 
ingelast worden. 
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“ Wat ik betuttelend vind, is  
de manier waarop P.U.L.S. als  
een paternalistisch schoolprojectje 
wordt afgeschreven, en hoe wij 
daardoor ook worden neergezet  
als halfbakken studentjes die  
naïef hebben toegezegd. ”

DE ZIN EN ONZIN VAN PROFESSIONALISERINGSTRAJECTEN
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Première: 26 en 27 oktober 
@ CAMPO GENT BE
(in co-presentatie met Vooruit) 

tickets: 
www.campo.nu 
www.vooruit.be
meer info en data: 
www.barasigfusdottir.com 
www.grip.house

RULE OF THREERULE OF THREE
Jan Martens x NAH

Première: 28, 29 en 30 septembe
r 

@ deSingel ANTWERPEN BE

tickets: www.desingel.be | meer info en data: www.grip.house



Teksten uit de Arabische wereld / 
De Arabische wereld bestaat niet

Twee jaar geleden organi-
seerde Moussem Nomadisch 
Kunstencentrum in samenwerking 
met Toneelhuis een driedaags 
festival rond de gevierde Syrische 
theaterauteur Saadallah Wannous. 
Tijdens een speech die de schrijver 
ooit gaf voor Unesco World Theater 
Day praat hij over ‘zijn dorst naar 
dialoog’. Het is een warm en idea-
listisch betoog over theater dat op 
verschillende manieren dialogen 
tot stand kan brengen. Volgens 
Wannous zal het theater, hoe het 
zich vormelijk ook ontwikkelt, altijd 
een ideaal forum zijn waar mensen 
hun historische en existentiële 
condities inzichtelijk kunnen maken.

In zijn visie geven theaterteksten 
bij uitstek een diepe inkijk in een 
samenleving of in het gevecht 
van het individu in zijn relatie tot 
sociale structuren. Het is opval-
lend dat veel theaterteksten uit de 
‘Arabische wereld’ vaak politieke 
thema’s behandelen of existentiële 
vragen stellen over de sociale 
patronen in de omgeving. Een 
echt emanciperende rol uitdragen 
is door verschillende vormen van 
censuur allesbehalve evident, maar 
lijkt daardoor ook noodzakelijker.

Toen we twee jaar geleden de 
tekst Tuqus al-Isharat wa-l-Taha-
wwulat van Wannous naar het 
Nederlands vertaalden, consta-
teerden we dat dit de eerste 
oorspronkelijk in het Arabisch 
geschreven theatertekst was die 
vertaald en uitgegeven werd in 
het Nederlands. Onwerkelijk. Ons 
contact met de ‘Arabische wereld’ 
is onmetelijk, van het gedeeld 
verleden tot onze huidige econo-
mische en sociale verbondenheid 
en de dagelijkse familiale of cultu-
rele uitwisseling. Het is schrikba-
rend om te zien wat er zich van 

die gemeenschappelijkheid maar 
bestendigt en deel gaat uitmaken 
van de publieke-culturele ruimte. 
Des te onwaarschijnlijker is het 
dat er in ons theaterlandschap 
nauwelijks kennis is van theater-
teksten of theaterauteurs uit de 
‘Arabische wereld’, hoewel die 
‘Arabische wereld’ als dusdanig, 
als verzamelnaam voor verschil-
lende landen, culturen en talen, 
natuurlijk niet bestaat. 

Moussem werkt op verschillende 
manieren aan de ontsluiting van 
‘Arabisch’ repertoire. Zo wil het 
kunstencentrum niet alleen teksten 
introduceren die behoren tot de 
Arabische canon, maar ook nieuw 
of jong werk dat huidige artistieke 
tendensen in de verschillende 
Arabische landen signaleert. Taal 
is niet meer zo plaatsgebonden als 
vroeger, maar het is wel nog vaak 
de deur naar de ander. ‘De dorst 
naar dialoog’ van Wannous bena-
drukt het belang van de openheid 
om werk toe te laten, teksten te 
lezen, te vertalen en te spelen.

Voor Etcetera selecteerde Moussem 
een fragment uit Tais-toi et 
creuse, de eerste theatertekst 
van de Libanese schrijfster Hala 
Moughanie (1980) die in 2015 de 
Prix Theatre RFI won. Zij woont en 
werkt in Beiroet, studeerde filosofie 
en literatuur aan de Sorbonne in 
Parijs en keerde in 2003 terug naar 
Libanon waar ze werkte als journa-
list en als consultant voor verschil-
lende ngo’s. Naast de bijdrage van 
een scène uit haar theatertekst, 
schreef Moughanie een ‘non-mani-
fest’ over identiteit en de ‘framing’ 
van zichzelf als schrijfster. 

In haar werk herken je de typische 
hand van een jonge generatie 
kunstenaars uit Beiroet: hoogopge-
leid, intelligent, maar met de voeten 
in de klei. Een geëngageerde gene-
ratie die de samenleving in Libanon 

wil helpen opbouwen. Het kan niet 
anders dan dat deze jonge mensen 
ontzettend getekend zijn door de 
burgeroorlog die ze als kind hebben 
meegemaakt. Een van de drijfveren 
om aan de tekst Tais-toi et creuse 
te werken, was juist het gebrek 
aan geschiedschrijving over die 
burgeroorlog. Het is opvallend dat 
het thema ‘archivering’ vaak terug-
komt in het werk van deze gene-
ratie kunstenaars, en dan denken 
we aan onder anderen Sirine 
Fattouh, Raafat Majzoub, Chaghig 
Arzoumanian en Dictaphone 
Group. Bepalend voor haar schrij-
verschap noemt Moughanie als 
eerste haar moederschap, de 
verantwoordelijkheid voor haar 
kinderen, haar verschillende acti-
viteiten en haar eerdere werk als 
journaliste. De complexiteit van 
een geëngageerd leven in Beiroet 
lijkt haar schrijverschap te voeden, 
evenals haar bewuste keuze om 
niet alleen daarvan te willen leven. 
Los van het feit of dat wel zou 
kunnen, wil ze er niet afhankelijk 
van zijn. Schrijven als noodzaak  
en ontlading. 

Op 19, 20 en 21/10/2017 staat 
er opnieuw een driedaags 
festival rond Arabisch repertoire 
op stapel i.s.m. Toneelhuis en 
deSingel. Voorafgaand, op 27 
september, is er een avond in 
Bozar naar aanleiding van het 
boek Ceci n’est pas une valise, 
een verzameling verhalen van 
Arabische schrijvers over hun 
nieuwe vaderland België.  

Een langere versie van het frag-
ment uit ‘Kop dicht en graven’ 
lees je op www.e-tcetera.be

Kunstenaarsbijdrage: 
Hala Moughanie

Cees Vossen is bij Moussem 
Nomadisch Kunstencentrum 
verantwoordelijk voor het 
programma podiumkunsten. 

Gecureerd door Moussem 
Nomadisch Kunstencentrum
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KOP DICHT EN GRAVEN
Synopsis: Op een vuilnisbelt scharrelen een vader, een moeder en hun zoon rond nabij 
een put. Ieder van hen vindt er wat hij of zij zoekt: spullen om door te verkopen, souvenirs 
of een gapend gemis. Tot er twee vertegenwoordigers van het gezag arriveren, die een 
familiaal evenwicht verstoren dat al precair was. Vanaf dan wordt alles handelswaar:  
de dingen, de plaatsen en de mensen.

Vertaald door Erwin Mortier

DE VADER  Ik laat jullie twee minuten alleen en kijk, weer twee minuten dat er niet 
gewerkt wordt.

DE MOEDER  De kleine zegt dat het rustig was vannacht.
DE ZOON  En zonder ontploffingen. Bizar. Ik was eraan gewend geraakt, de ontplof-

fingen. Ze werken als een klok, de ontploffingen, maar een klok die haar 
uren voor zich houdt. Het zijn onze uren, tegenwoordig. Niet de uren die 
we kenden voor de oorlog uitbrak. Nee, dit zijn andere uren, uren die 
ontploffen om te laten voelen dat de tijd van de oorlog anders verloopt 
dan de tijd van de niet-oorlog.

DE MOEDER  Vreemd toch, er zijn geen ontploffingen vanavond.
DE ZOON  Spijtig, ik ben ervan gaan houden, van de ontploffingen. Als de boel 

ontploft, weet ik dat het land stabiel is, dat niemand mijn vertrouwde 
besognes zal verstoren en me mijn kleine gewoontes zal ontnemen. Het 
is goed om je eigen kleine gewoontes te hebben. Als de boel ontploft, 
zeg ik in mezelf dat we niet zomaar van de oorlog in de niet-oorlog zijn 
beland, niet zo terloops, zomaar, van de ene dag op de andere, als op de 
dag dat de niet-oorlog overging in de oorlog. Weet je nog? Een mooie 
dag was het niet echt, echt niet, die dag. De dag van de eerste ontploffing 
die me hier vanbinnen helemaal door elkaar heeft geschud.

DE MOEDER  Ik raak nooit in slaap als de boel niet ontploft. De hele nacht lig ik op de 
eerste ontploffing te wachten. Komt er niets, dan voel ik me onrustig, zo 
onrustig. Ik zeg in mezelf: het zal toch niet waar zijn? Ze zijn ons vergeten, 
ze zijn domweg vergeten ons te bombarderen… Ze zijn vergeten dat wij 
er ook nog zijn. Ofwel ben ik dood zonder het te weten en omdat ik dood 
ben hoor ik ze niet meer, de ontploffingen. Dan tast ik naar mijn hand, en 
dan naar mijn buik. Ik leg mijn hand op de lakens, gewoon om te weten 
dat ik ze echt kan voelen en dat ik niet dood ben. Tot ze beginnen te 
bombarderen. Als ze beginnen te bombarderen, dan is alles normaal.  
Ik voel me veilig en val in slaap.

AYMAN BAALBAKI (1975)
Untitled, 2015

Acrylic on canvas
Courtesy of Ramzi & Saeda 

Dalloul Art Foundation
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DE VADER  Goed. Waar staan we intussen met het graafwerk?
DE ZOON  Daar!
DE VADER  Hoe bedoel je, daar?
DE ZOON  Ik ben aan het zoeken in dat gat, dat gat daar. Daar ben ik aan het zoeken.
DE MOEDER  Dat al lang geen gat meer is, meer een uitholling. Dat is geen gat meer.
DE VADER  Wat een verfijnde ideeën heb je toch, mijn hartendief, verlengstuk van 

mijn denken. Straks vind ik het nog geweldig dat ik met je getrouwd ben. 
En wat valt er zoal te vinden?

DE ZOON  Van alles. Maar niets voor jou. Voor mij wel, vooral voor mij.
DE MOEDER  Ah! Een stopcontact. Dat is voor jou, liefje.
DE ZOON  O! Een flessenkurk. Die hou ik voor mezelf. En ook een ketting.  

Een fietsen ketting. Wel, die is voor jou, de fietsenketting. 

  (Hij reikt de vader de ketting aan, die haar aanneemt.)

DE MOEDER  En hier, nog een stopcontact.
DE VADER  Amper genoeg om twee courgettes mee te kopen.
DE MOEDER  Het is toch een mooi begin?
DE VADER  Of een tragisch einde.
DE MOEDER  Hou je gesomber voor jezelf. Het doet me daveren tot in mijn maag.
DE VADER  De puinhoop is helemaal doorzocht. We zitten nu op straatniveau en  

er is niets meer te vinden. Hoe zou je willen dat ik niet ongerust ben?
DE MOEDER  We komen er wel uit.
DE VADER  O ja, hoe dan? Ja, als ze ons gebombardeerd hadden, en wij gekwetst 

of dood waren… De hele wereld had ons gezien. Zelfs de omroepen. 
Fotografen uit de hele wereld zouden zich over mijn kadaver hebben 
gebogen. Op elk scherm ter wereld zouden ze mijn kadaver hebben 
gezien. Parijs, Londen, Milaan… Echte roem! Maar we zijn allemaal min 
of meer gezond, niemand ziet ons, laat staan dat ze ons vertroetelen. 
Zelfs de hulporganisaties kijken niet naar ons om.

DE MOEDER  We zouden ons kunnen laten evacueren, de hulporganisaties zouden ons 
wel helpen als we weg moesten.

DE ZOON  Ik wil het niet, ik wil het echt niet. Ik wil het niet omdat ik al lang weg ben. 
Ja, ik ben al een vluchteling, hier vanbinnen. Want voor mij is de oorlog als 
een bom die me uiteengereten heeft, hier, vanbinnen, en sindsdien zit er 
een gat in mijn buik. Het gat dat dáár ligt, voor onze neus, heeft geluk. Het 
zit propvol. Het is tevreden met zijn vieze broeken, zijn plakkerige chocola-
depapiertjes van tijdens de speeltijd, zijn plasticzakken van de kruidenier, 
zijn rotte rundsdarmen. Maar het mijne, het gat in mijn eigen buik, dat 
is niet gevuld, nee. Ik ben een open gat dankzij die bom, die in mijn buik 
is afgegaan en me vanbinnen helemaal door elkaar heeft gegooid. Dus 
ben ik dakloos in mezelf. Ik verschuil me in mijn eigen buik, gewoon om 
te kunnen zeggen dat er toch iets in mezelf zit. Alleen maar om te kunnen 
zeggen dat ik geen leeg gat ben, kruip ik weg in mijn eigen binnenste.

DE MOEDER  Je zou om hulp kunnen vragen.
DE ZOON  Vergeet het.
DE MOEDER  Waarom?
DE ZOON  Omdat dakloos in jezelf zijn volgens de internationale statuten niet bestaat.
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NON-MANIFEST
Vertaald door Martine Bom

‘U hebt de oorlog meegemaakt, nietwaar?
Hoe voelt het om er een vrouw te zijn?
… en in Beiroet, hoe is het daar?’

Je stelt mij voortdurend die vragen. Ik zie niet in waarom ze mij zouden aanbelangen. Ik ben 
er trouwens niet van overtuigd dat je een antwoord verwacht. Of toch niet van mij, want ik 
heb het gevoel dat je die vragen niet aan mij stelt, maar aan jezelf. Weet je dat als je zegt: 
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‘Ik heb een tekst van een Libanese schrijfster gelezen’, dat dat minder over mij zegt dan 
over jezelf? Dat als je mij verzekert: ‘Uw tekst bezit een universele dimensie’, je in mijn tekst 
probeert te achterhalen wat hij over jou zou kunnen zeggen, in plaats van te begrijpen wat 
hij over de wereld onthult? Je herleidt hem dan tot iets dat alleen de kleinste gemene delers 
uitdrukt van een betekenis die niet van mij afhangt, waarvan je denkt dat ze van jezelf uitgaat, 
maar die in werkelijkheid niemands verantwoordelijkheid is. En als je je beide verklaringen  
in dezelfde zin bevestigt, zie je niet in hoe absurd tegenstrijdig ze zijn.

Het spijt me je te moeten melden dat:
Neen, ik mij niet in de marge bevind. Ik bevind mij ook niet in het middelpunt. Zoals 

elke mens bevind ik mij in het middelpunt van mijn eigen universum en, afhankelijk van het 
ogenblik, bevind jij je evenveel in mijn marge als in mijn middelpunt.

Neen, ik geen product van jouw verbeelding ben. Ik ben het product van mijn 
verbeelding die botst met mijn perceptie van de wereld. 

Neen, ik niet in het Frans schrijf. Ik schrijf zoals iedereen die schrijft, dus 
geconfronteerd met het weerbarstige potentieel van woorden.

Neen, ik niet beperkt ben tot een land
tot een nationaliteit
tot een huidskleur
tot een geslacht
tot een millennium.
Neen, ik die hokjes niet erken.
‘Maar wat dan met uw identiteit?’
Hier moeten we even stoppen. Identiteit is een ernstige zaak (zegt men).
.
.
.
Misschien.

Als ik het goed begrijp, vraag je je af en vraag je mij op wie anders dan mezelf ik lijk. 
Dezelfde gerechten met elkaar delen, dezelfde familienamen, dezelfde talen of eenzelfde 
gebied, of zelfs eenzelfde nationale geschiedenis, is geen afdoende maatstaf. Toevalligheden, 
zelfs meervoudige, volstaan niet om mensen te verenigen. 

Ik blijf proberen, maar de term ‘identiteit’ verwijst naar niets in mij dat ik kan vatten. 
Voor mij refereert dat woord aan niets. Ik zou zelfs denken dat ik lijd aan het tegendeel van 
identiteit. Maar niet helemaal, want ik wil me het woord ‘toeval’ wel toe-eigenen. Ja, toeval 
als het aanvaarden van de toevallige aard van de wereld, van het ogenblik in het leven dat  
mij vastgrijpt en mij buiten alle verwachting maakt tot wie ik ben, en dat verbazing opwekt.  
Ik hoef geen identiteit. Ik heb ze niet nodig. Ze bestaat alleen voor jou, die probeert om mij 
een betekenis te geven tegenover de wereld om niet te moeten toegeven dat ik het niet ben 
die ontdaan is van betekenis, maar de wereld zelf. Dus baken je mij kunstmatig af, als was  
ik een aardrijkskundig gebied.

Jij bent het die de grens ziet, die de grens maakt.
Maar vanachter de grens is het onmogelijk de wereld als een raamverhaal te verkennen.
Ik heb beslist taal te zijn. Ik ben talen. Ik ben talen die de hoofdwegen van de wereld 

met evenveel woorden plaveien als ik ademhalingen waarneem. Talen die elk toeval inpalmen 
als voorwendsel voor een bestaan, en dus voor het schrijven. Talen die zich opbouwen tot 
welig tierende wouden die mijn enige woonomgeving worden, die ik schep terwijl ik mij erin 
vestig en die vorm krijgen naargelang hun contacten met de wereld. En net zoals de talen de 
adem van de wereld volgen, rek ik mij uit, plooi ik mij terug, vermeng ik mij, stort ik mij te 
pletter, laat ik mij herboren worden.

Ik besta niet buiten de woorden om.
En de woorden beslissen me te doen wortelen waar zij dat wensen, maar ze kunnen 

ook beslissen me niet te doen wortelen.

Synoniemen van het woord ‘identiteit’: 
overeenstemming, samenvallen, bestendigheid, 
gelijkenis, familieband, particularisme, gemeenschap, 
eenheid van wezen, ... 

Antoniemen van het woord ‘identiteit’: verschil, 
verscheidenheid, ongelijkheid, anders-zijn, 
tegenstelling, onevenredigheid, ...
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In enkele recente producties waarin 
recht en wet centraal staan, worden 
pertinente vragen gesteld over de wijze 
waarop het recht vandaag kan functi-
oneren in ethisch en politiek opzicht. 
Maar is de inherente vrijblijvendheid 
van theater een probleem of kan die 

juist een troef zijn? Terror, Crime and 
Punishment en Trial for Money prikkelden 
Klaas Tindemans tot beschouwingen 
van rechtsfilosofische aard.

Door Klaas Tindemans

De theatraliteit  
van het recht

Over aansprakelijkheid en consequenties in het hedendaagse 
‘gerechtstheater’ 

september 2017

(A)

38 Etcetera 150



Recht en wet, zoals deze vandaag in onze samenleving 
bestaan, worden gekenmerkt door een archaïsch feno-
meen: theatraliteit. Een theatraliteit zelfs die, ondanks 
de boutade van Bertolt Brecht dat het theater begint 
waar het ritueel ophoudt, dicht aanleunt bij rituele prak-
tijken. De rituelen van het recht blijven zichtbaar aan 
de buitenkant, in de uiterlijke kenmerken – gewaden, 
aanspreekvormen enzovoort – en in het vertoog zelf door 
tegensprekelijkheid, respect voor de procedure en termi-
nologische strengheid. 

In een functionerend rechtssysteem speelt zich ook een 
ritueel af in antropologische zin: juridische processen, 
met wetgeving en rechtspraak. Zij beogen conflicten te 
transformeren in een symbolisch en/of materieel herstel, 
of minstens in een modus vivendi die toekomstig herstel 
anticipeert of suggereert. Bovendien is dit denkbare (en 
alleszins gewenste) herstel gebaseerd op inhoudelijke en 
procedurele regels die door alle betrokkenen begrepen en 
aanvaard zijn. Dat laatste is een noodzakelijke fictie, zoals 
de suspension of disbelief in de literatuur: we weten dat 
het niet echt is, maar we laten ons toch graag meeslepen. 

De theatraliteit van het juridisch handelen

De theatraliteit van het recht betekent dat het vertoog 
tegelijk ‘representatief’ en ‘performatief’ is. Elke rechts-
zaak is immers een dramaturgische constructie die een 
werkelijkheid,  waarover de betrokkenen menen dat 
deze voor de wet relevant is en dus juridisch behandeld 
kan worden, zo precies mogelijk wil reconstrueren. Dat 
gebeurt met discursieve middelen. In de eerste plaats 
gaat het om schriftelijke en mondelinge getuigenissen. 
Iedereen die de re-enactment van een gejuridiseerd 
conflict meemaakt, is ervan overtuigd dat er een werke-
lijkheid gerepresenteerd wordt die relevant is voor 
de inpassing van feiten in de abstracte logica van de 
wet – bijvoorbeeld een bijzonder soort causaliteit. Een 
onschuldig voorbeeld: de werkgever is altijd, zonder 
uitzondering, burgerrechtelijk aansprakelijk voor een 
arbeidsongeval. Maar die feiten zijn al (over)bepaald 
door de juridische context waarin ze nu net gereconstru-
eerd worden: het juridisch vertoog kan ze namelijk alleen 
als gejuridiseerde feiten reconstrueren. Hun interpretatie 
gaat op de loop met de vertelling, en door deze drama-
turgische ‘interceptie’ kan het relaas enkel nog juridisch 
gedacht en uitgesproken worden. 

Juridisch handelen is ook theatraal omdat het ‘perfor-
matief’ is: als de rechter beslist, wil zij/hij ook bewust 
rechtsgevolgen creëren. Zij/hij wil veranderingen in de 
sociale realiteit tot stand brengen die ingrijpend kunnen 
zijn voor het leven van de betrokkenen. Dat moet louter 
gebeuren door te spreken, weliswaar gedekt door het 
machtsmonopolie van de staat. 

Ook drama beschikt uitsluitend over een ‘belichaamd 
spreken’. Taal is ook in het theater een handelings-
instrument om een andere wereld – buiten of naast  
de scène – op te roepen en binnen die illusie een  
ontwikkeling te suggereren. Het gaat dan weliswaar  
om een ontwikkeling die er in werkelijkheid niet is.  

Een toneelspeler is – gewoonlijk toch – voor en na de 
voorstelling dezelfde persoon en de volgende avond 
begeeft hij zich opnieuw van A naar B door middel van 
taalhandelingen, oftewel speech acts. 

Dat gegeven komt ook terug bij de juridische ‘opvoering’, 
al is er een essentieel verschil. De juridische uitspraak 
heeft immers fysieke gevolgen: een afgedwongen beta-
ling, een vrijheidsberoving, een levenslange verplichting. 
Die fysieke gevolgen worden bovendien gehandhaafd 
door een daarvoor bestemd apparaat, desnoods manu 
militari. Immanuel Kant, dé denker van de ‘praktische’ 
verlichting, wijst op het essentiële onderscheid tussen 
een juridisch oordeel en een esthetisch oordeel: de rech-
terlijke uitspraak is gebonden aan de norm-als-wet, een 
norm die in de esthetische beoordeling net níet bestaat, 
laat staan dat deze te handhaven zou zijn.

Het theatrale gebrek

Misschien is het theater als artistiek genre wel gefasci-
neerd door het recht omdat het juridisch gebeuren – a 
fortiori in zijn meest theatrale verschijningsvormen, zoals 
lekenrechtspraak of een kruisverhoor – nooit vrijblijvend 
is, in tegenstelling tot de dramatische kunst. Het recht 
móet levens veranderen, het theater kan dat hooguit 
wensen. Het recht heeft zelfs instanties zoals deurwaar-
ders en gevangenissen die de opgelegde veranderingen 
in het leven van de betrokkenen moeten opvolgen, 
bijsturen of forceren. Het theater zendt de toeschouwers 
na de voorstelling gewoon weg. 

In ‘proto-theatrale’ tijden, in de 6de eeuw voor Christus, 
nam Solon, de legendarische wetgever van Athene, het 
de dichter Thespis zelfs kwalijk dat zijn drama vrijblijvend 
eindigde. Het her-spelen van de werkelijkheid was, vond 
Solon, voorbehouden aan de rechtspraak. Toch namen de 
oudste (westerse) drama’s de vorm aan van processen. 
In De Eumeniden van Aischylos wordt zelfs een justitieel 
regime gevestigd: voortaan moet niet langer het noodlot 
maar wel de mens beslissen over de noodzaak tot wraak 
of straf. Meer nog, deze en andere opgevoerde imitaties 
van een proces, met mensen én goden, hadden een 
beslissende mentale invloed op de zelfperceptie van de 
Atheense politieke samenleving als ‘burgerlijke’ gemeen-
schap. De goden staan op dramatische wijze hun macht af. 

“ Misschien is het theater als  
artistiek genre wel gefascineerd 
door het recht omdat het juridisch 
gebeuren nooit vrijblijvend is, in 
tegenstelling tot de dramatische 
kunst. Het recht móet levens  
veranderen, het theater kan dat 
hooguit wensen. ”
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De opvoering van tragedies als De Eumeniden of Koning 
Oidipous wierp namelijk de vraag op welke soort contin-
gente én regelgeleide – in tegenstelling tot noodzakelijke 
en intuïtieve – beslissingen een samenleving kan nemen 
om haar ‘autonomie’ te affirmeren. Welke procedures 
zijn er nodig om rechtvaardige regels af te dwingen 
die de goden niet mishagen? Misschien had de antieke 
tragedie eigenlijk maar één bekommernis, namelijk de 
ontwikkeling van een juridisch begrippenapparaat. In 
een episode van de westerse beschaving waarin het 
verschil tussen ‘authentieke’ realiteit en ‘gerepresen-
teerde’ werkelijkheid allicht nog een stuk precairder was 
dan vandaag, is dat een aantrekkelijke gedachte – hoewel 
dat in onze actuele société du spectacle misschien 
opnieuw problematisch is geworden. Vanuit het recht zelf 
redenerend, is de theatrale ingreep in de werkelijkheid 
die het juridisch vertoog voltrekt juist daarom zo onont-
beerlijk. Een samenleving zonder metafysische houvast 
moet daarvoor plaatsmaken, ook als er voor die dure 
en tijdrovende enscenering nauwelijks nog economi-
sche of andere utilitaristische argumenten overblijven. 
Theatraliteit als elementaire culturele attitude, als surro-
gaat voor de verdwenen, verdampte Leitkultur.

Beslissingsdwang op scène?

Het ‘klassieke’ gerechtsdrama, in zijn burgerlijke (bijv. 
Der zerbrochne Krug van Heinrich von Kleist, 1808) of in 
zijn brechtiaanse (Die Ermittlung van Peter Weiss, 1965) 
versies, thematiseert vooral de representativiteit van de 

waarheid zoals die in de rechtbank ge(re)construeerd en 
her-speeld wordt. De film Anatomy of a Murder (1959) 
van Otto Preminger is het schoolvoorbeeld in dit genre. 
De juridische ‘waarheidsvinding’ in de rechtszaal, die een 
helder conflict en heldere motieven eist, wordt geplaatst 
tegenover de dynamiek van persoonlijke verhoudingen 
in de buitenwereld die een veel dubbelzinniger waarheid 
suggereert. Daarbij fungeert de advocaat van een passi-
oneel moordenaar als de verscheurde spilfiguur. 

De performativiteit van het juridisch vertoog laat zich 
echter moeilijker vertalen naar een vrijblijvende scène. 
De voorbije jaren zijn er een aantal (relatief) radicale 
experimenten ondernomen om toch elementen van 
‘beslissingsdwang’ in performances binnen te brengen. 
Eén voorbeeld, het tweeluik Die Moskauer Prozesse /  
Die Zürcher Prozesse van IIPM/Milo Rau, gaat recht-
streeks in op de oordeelsvorming als verlengstuk van 
de waarheidsvinding. Bestaande rechtsprocedures 
bleken geen soelaas te bieden, niet voor de ophitsend 
racistische toonzetting van het Zwitserse blad Die 
Weltwoche, en nog veel minder voor de permanente 
bedreiging van ‘antipatriottische’ kunst in Rusland.  
Milo Rau stelde een eigen pseudo-juridische constructie 
op, met echte rechters, aanklagers, advocaten en 
beschuldigden, vanuit de idee dat enkel performatieve 
kunst de verstarde wettelijkheid kan tegenspreken en 
misschien zelfs veranderen. De gelegenheidstribunalen 
debatteerden en ‘beslisten’, maar ze eindigden bij dit 
statement – en met de uitzetting van Milo Rau, voortaan 
persona non grata in Rusland.

(B)
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In enkele recente producties is de vraag naar de ‘beslis-
baarheid’ als artistiek thema en als artistieke methode 
opnieuw aan de orde gekomen. Het gaat om erg uiteen-
lopende casussen. Bij Crime and Punishment van Peter 
Aers wordt een klein publiek uitgenodigd om zelf rollen 
te spelen in een fictieve rechtszaak met onvoorspelbare 
uitkomst. Trial of Money van Christophe Meierhans, 
een project dat nog in ontwikkeling is, roept ‘geld’ – als 
ding en als concept – ter verantwoording. Terror is een 
eerder klassiek rechtbankdrama van de Duitse ex-ad-
vocaat en succesauteur Ferdinand von Schirach over 
morele en constitutionele dilemma’s in de strijd tegen 
jihadistisch terrorisme.

Fatale juridische onbeslisbaarheid

Cruciaal voor de legitimiteit van een rechtszaak is, 
volgens Niklas Luhmann, de zorg waarmee de rechter  
er nauwkeurig over waakt dat het verloop van het 
proces geen enkele suggestie bevat over de afloop 
ervan. Dat is precies wat onmogelijk is in het recht-
bankdrama dat in principe altijd een soort re-enactment 
is, ook bij fictieve zaken. In Terror probeert Ferdinand 
von Schirach die onzekerheid over de uitkomst op de 
meest simpele manier te herstellen. Hij voorziet name-
lijk twee conclusies: de beklaagde is schuldig, of hij 
is onschuldig. En het publiek beslist hierover als een 
college van lekenrechters. Na deze beslissing kunnen  
er dus twee einden zijn, en voor beide opties is een 
uitgebreide motivering voorzien. 

Het dilemma ziet er als volgt uit: een Duits passagiers-
vliegtuig wordt tijdens een binnenlandse vlucht door jiha-
disten gekaapt en stevent af op een vol voetbalstadion. 
Twee straaljagers moeten, volgens het geëigende draai-
boek, het gekaapte vliegtuig tot landen dwingen, maar dat 
mislukt. De gevechtspiloot wordt uitdrukkelijk verboden 
om het burgervliegtuig neer te schieten, maar doet dat 
toch. Nu staat hij terecht voor meervoudige moord. 
Niemand ontkent de feiten, ook de beschuldigde niet. 
Hij is een intelligente officier van de luchtmacht, met een 
voorbeeldig moreel beoordelingsvermogen. Kern van de 
discussie is het begrip ‘noodweer’. Bestaat er een norm, 
boven de wet, die het aan een piloot – of theoretisch: aan 
om het even wie – toelaat om mensenlevens tegen elkaar 
af te wegen? Kan men in dit geval 164 passagiers met 
opzet doden om 70.000 toeschouwers te redden? 

De Duitse grondwet opent met de beroemde zin ‘Die 
Würde des Menschen is unantastbar’. De grondwet 
handhaaft dit beginsel heel strikt: een nieuwe wettelijke 
bepaling die, in de nasleep van 9/11, wél de mogelijkheid 
tot afweging (en dus tot neerschieten) wilde voorzien, 
werd ongrondwettelijk verklaard. Ondervragingen 
en pleidooien verwijzen overvloedig naar reële of 
fictieve gevallen waarbij moreel-politieke dilemma’s tot 
conclusies leiden die per definitie controversieel zijn. 
Bijvoorbeeld: bij een losgeslagen treinwagon moet de 
wisselwachter kiezen tussen een dodelijke botsing met 
een massa wachtende passagiers op het perron of met 
enkele spoorarbeiders. Of: de politieman bedreigt de 
gearresteerde ontvoerder van het kind met foltering om 
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de schuilplaats van het slachtoffer te weten te komen. 
Alle actoren, ook aanklager en verdediger, vermijden 
een strikt juridische discussie. Omdat het om een thea-
teropvoering gaat – een meta-verhaal dus – is deze para-
doxale wijze waarop de casus aan het recht onttrokken 
wordt nog pertinenter. De maatschappelijke (en dus 
ook ethische) positie van het recht zelf staat immers wel 
degelijk op het spel. Men stelt vast dat bij ontstentenis 
van hogere normen die zich buiten het recht zouden 
bevinden, alleen de wet zelf, als systeem, garanties 
biedt voor de menswaardigheid van de samenleving, 
voor de onaantastbaarheid van de waardigheid van 
mensen levens. Maar door de contingentie van de 
beslissing – Von Schirach liet elders verstaan dat hij de 
piloot als schuldig zag, terwijl de overgrote meerder-
heid van theaterbezoekers en televisiekijkers hem vrij-
sprak – wordt deze almacht van de wet ondermijnd. De 
rechter zegt letterlijk dat een redelijke argumentatie nooit 
voldoende overtuigingskracht kan hebben. 

Cynici kunnen in het dilemma dat Von Schirachs Terror 
ensceneert een populistische overwinning zien: er ís 
een oorlog met het jihadisme aan de gang en daarbij 
vallen er onschuldige slachtoffers, achteraf op te voeren 
als ‘martelaren van democratie en rechtsstaat’. Maar 
tegelijk gaat dit schijnbaar oppervlakkige drama over de 
onbeslisbaarheid zelf, over het (fatale?) moment waarop 
de rechter – het publiek, in dit geval – een punt zet dat 
niet uitgegomd kan worden. Op de dvd van (de verfil-
ming van) Terror kan men dus twee einden zien, maar 
het valt op dat de montage van de impact van de heel 

uiteenlopende uitspraken nauwelijks verschillend is, op 
de gezichtsuitdrukkingen van de betrokkenen na. De rest 
van de samenleving gaat gewoon over tot de orde van 
de dag. Tot er weer een dilemma ontstaat.

Gruwelijk rollenspel

In Terror is de vraag naar het toepasselijk recht relatief 
eenvoudig, want er bestaat een overvloed aan juridische 
bronnen waaruit de verdedigers van beide posities kunnen 
putten. Een rechtsweigering – verboden trouwens door 
de Europese mensenrechtenconventie – is nooit een optie 
en zou ook impliciet tot een keuze dwingen: blijvende 
aanhouding of het omgekeerde, vrijlating uit onmacht. In 
Crime and Punishment van Peter Aers en in Trial of Money 
van Christophe Meierhans staat er echter geen ‘corpus’ 
van hanteerbare wetten of regels ter beschikking, proce-
dureel zeker niet, inhoudelijk evenmin. In beide gevallen 
moet het recht gemaakt worden, ex nihilo. 

Peter Aers nodigt een twintigtal toeschouwers uit 
om te delibereren en te beslissen. De casus is een 
gruwelsprookje. Een koning gaat op reis en geeft zijn 
soldaten de opdracht zijn vrouw te doden mocht ze met 
een minnaar worden betrapt. De koningin overtuigt 
een soldaat om haar desondanks te sparen en zij kan 
naar haar minnaar gaan. Wanneer ze terugkeert, is die 
wachter echter in slaap gevallen. Een andere wachter 
ziet haar en doodt haar. Wie is verantwoordelijk voor de 
dood van de koningin? Of beter: wie is aansprakelijk? 

(D)
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In Aers’ conversation performance moeten eenvoudige 
attributen en even simpele personages een gesprek 
mogelijk maken. In een eerste ronde noteren de deel-
nemers de hiërarchie van de verantwoordelijkheid 
voor de dood van de koningin: wie is er het meest 
schuldig? Iedereen leest zijn lijstje voor, zonder verant-
woording. Gespreksleider Peter Aers verdeelt dan de 
rollen: de personages uit het verhaal, maar ook meer 
of minder abstracte figuren als de Wet, het Geweten, 
de Profeet, de Idioot, de Wolf. Dat zijn figuren die een 
aantal houdingen kunnen belichamen, zoals strengheid, 
moreel besef, visionair inzicht, simplisme en impulsivi-
teit. Deze incarnaties – deelnemers kunnen steeds van 
rol wisselen, bij voortschrijdend inzicht – brengen het 
gesprek op gang, over de fundamenten van een/het 
oordeel. De eerste vraag is vaak of de informatie uit het 
sprookje alle elementen bevat die nodig zijn om tot een 
oordeel te komen. Kunnen de figuren een wereld bij 
elkaar verzinnen en verbeelden waarin verantwoorde-
lijkheid én aansprakelijkheid toegewezen worden? 

Het moderne recht bevat twee soorten regels: substan-
tiële regels – gaande van de aansprakelijkheid voor 
schade tot de strafbaarheid van doodslag – en procedu-
rele regels. Die laatste, de secundaire regels, betreffen 
de totstandkoming van de primaire regels – de orga-
nisatie van het politieke systeem – en de toepassing 
ervan: rechterlijke macht, vordering en oordeel. Precies 
een nauwkeurige toepassing van de secundaire regels 
garandeert de legitimering van de primaire regels: enkel 
indien zij procedureel correct is toegepast, kan de wet 

als wet gelden, zowel bij haar totstandkoming als bij 
haar toepassing. 

Procedures bepalen dus de wettigheid van de 
wet – hoe tautologisch dat ook klinkt. In Aers’ Crime 
and Punishment zijn er geen regels, en toch wordt van 
de deelnemers verwacht dat zij aansprakelijkheden 
vaststellen. Rechtsweigering is immers geen optie. 
‘Rechtsvinding’ krijgt een fundamentele betekenis: 
de deelnemers moeten recht vinden. Ze moeten een 
(fictieve) gemeenschap vinden die een vorm van legi-
timiteit creëert en die gevolgen kan verbinden aan de 
jaloezie van de koning, de gehoorzaamheid van de 
soldaat die doodt, de onoplettendheid van de soldaat 
die slaapt, de voortvarendheid van de minnaar, het risico 
dat de koningin neemt. Misschien zijn ze allemaal ergens 
wel moreel verantwoordelijk, maar over de aansprake-
lijkheid, over de bestraffende of herstellende gevolgen 
van deze maatschappelijke breuk (‘gerechtigheid’) is er 
veel minder consensus. 

Voordat de einddiscussie over een ‘veroordeling’ begint, 
vraagt gespreksleider Aers bovendien of sommigen zich 
niet uit de besluitvorming willen terugtrekken. Dat leidt 
soms tot een felle discussie over het statuut van die 
‘buitenstaanders’, over hun eventuele zwijgplicht. Is een 
onthouding een vrijbrief aan de spraakzamen, zonder 
gewetensproblemen over strafbaarheid? 

Alleszins wordt begrijpelijk waarom de westerse samen-
leving er zo lang over heeft gedaan om te komen tot 
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een notie van ‘rechtsstaat’ waarin theatraliteit (perfor-
mativiteit) en vormelijkheid (precisie) een uiterst labiel 
en blijvend betwistbaar evenwicht hebben gevonden. 
Zelfs in een drie uur durend gesprek tussen mensen die, 
ten opzichte van elkaar én ten opzichte van deze fictie, 
belangeloos zijn, is een minimum aan genoegdoening 
voor het morele en/of juridische rechtvaardigheidsgevoel 
van elkeen vrijwel onmogelijk. Toch mag men deze frus-
traties niet verwarren met de vaststelbare ongenoegens 
over het functioneren van het reële rechtssysteem. En 
dan blijft de vraag naar de politieke relevantie van deze 
oefening voor ons zogenaamde rechtsgevoel – behalve de 
indrukwekkende intellectuele scherpte die in deze conver-
sational performance tot uiting komt – toch hangen.

Geld ter verantwoording

Peter Aers slaagt er, merkwaardig genoeg, wel in om 
retorische virtuositeit – het meest mediatieke kenmerk 
van de juridische theatraliteit – te verwijderen uit dit 
debat over aansprakelijkheid. Zijn vorm, anders dan 
Terror, suggereert dat welsprekendheid niet elk stand-
punt zomaar van effectieve argumenten kan voorzien. 
Voor hij Trial of Money maakte, hield Christophe 
Meierhans in Some Use for Your Broken Clay Pots 
(2013) een vurig pleidooi voor een alternatief staatssys-
teem. Meierhans’ grondwet zou het mogelijk maken dat 
toeval én concrete expertise – en de erkenning dat men 
zich ook níet competent acht (zelf-diskwalificatie) - de 
machtsverhoudingen in een (politieke) gemeenschap 
her-bepalen. In zijn enscenering werd zijn eigen over-
tuigingskracht onderwerp van een genereuze discussie. 
Hij ensceneerde daarbij zijn eigen overtuigingskracht in 
een genereuze discussie.

De retoriek die hij hanteert in Trial of Money, een work  
in progress dat in april 2018 in een reeks definitieve 
voorstellingen moet resulteren, is van een andere aard. 
Hij organiseert een tribunaal waarin hij zelf, in de voor-
lopige versie van de try-out (januari 2017), alle functies 
waarneemt. In dit stuk staat geen mens maar een ding  
of concept terecht, namelijk ‘geld’. 

Sinds de middeleeuwen kunnen ‘dingen’ niet meer 
voor de rechtbank worden gebracht. De ontwikkeling 
van een subjectief en grotendeels intentioneel schuld-
begrip – ‘schuld’ als juridische aansprakelijkheid – en het 
daarmee verbonden antropocentrisme sloten derge-
lijke dagvaardingen uit. Toch is het geen regressie als 
Meierhans opnieuw een abstract idee – materieel of digi-
taal belichaamd en (door het recht) gegarandeerd – als 
‘geld’ ter verantwoording roept in rechte, integendeel. 
Zijn aanklacht is een mogelijkheid om het doorgeschoten 
subjectivisme van de individuele aansprakelijkheid – de 
kern van de rechtsdogmatiek, sinds Napoleon – te over-
stijgen. Het ontstaan van het moderne rechtssubject, dat 
de berechting van ‘dingen’ uitsloot, betekende een breuk 
met de sacraliteit van ‘het ding’ – de moordenaar én het 
zwaard moesten destijds veroordeeld worden. Het ‘ding’ 
moest voortaan een ‘zaak’ worden, dat in een specifiek 
vertoog besproken kon worden: ‘ter zake komen’ bete-
kende ‘ter sprake brengen’. 

‘Geld’, als onmogelijk rechtssubject, zou qua juridische 
status opgevat kunnen worden als een netwerk van 
menselijke, subjectieve verhoudingen, van schendbare 
vertrouwensrelaties. Kan er met behulp van een juridisch 
regelsysteem geoordeeld worden over de legaliteit van 
de schending van die relaties? Of staat de uitslag van die 
beslissing al bij voorbaat vast? In een tweede episode, 
na de aanklacht, zoekt Meierhans naar een wettelijk 
corpus dat dergelijke aanklacht mogelijk zou maken. Het 
gaat dan om een elementaire, redelijk naïeve oefening in 
‘kwalificatie’. Hoe kun je de kwalen van de globalisering 
vertalen in beschrijvingen die overeenstemmen met de 
abstracte omschrijvingen van de wet? En over welke 
wetten gaat het dan? 

De consequenties van gerechtstheater

Meierhans grasduint in strafwetboeken, financiële regel-
geving en mensenrechtenverdragen om de wandaden 
van ‘geld’ te kwalificeren in juridische zin. Daarvoor 
is enig intellectueel kunst- en vliegwerk nodig. In het 
strafrecht is de (subjectieve) intentie om een misdrijf 
te plegen – nalatigheid is ook een intentioneel element, 
naast het meer evidente ‘opzet’ – namelijk cruciaal voor 
de strafbaarstelling. De uitdaging voor Meierhans’ 
project is om zowel procedureel als substantieel een 
geheel aan samenhangende kwalificatieregels te 
verzamelen die een fair trial mogelijk moet maken. 
We kennen immers allemaal wel een manier om ‘geld’ 
verantwoordelijk te verklaren voor al het leed van 
de wereld en voor de dreigende vernietiging van de 
planeet in het bijzonder. 

Het theater is hiervoor ongetwijfeld een geschikte 
omgeving. Zowel op het podium als in de rechtszaal is 
er namelijk sprake van een spanning tussen ‘gesloten’ 
en ‘open’. Theater is immers een claustrofobisch 
Kammerspiel, waar de werkelijkheid tegelijkertijd onver-
wachts, verrassend en vervormd kan binnendringen. 
Eenzelfde conflict kan zich juridisch afspelen wanneer de 
geslotenheid – enkel de zaak – op gespannen voet komt te 
staan met de buitenwereld die juridiform vertaald wordt. 

“ Cruciaal voor de legitimiteit van 
een rechtszaak is, volgens Niklas 
Luhmann, de zorg waarmee de 
rechter er nauwkeurig over waakt 
dat het verloop van het proces  
geen enkele suggestie bevat over  
de afloop ervan. Dat is precies  
wat er onmogelijk is in het recht-
bankdrama dat in principe altijd 
een soort re-enactment is, ook  
bij fictieve zaken. ”
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Alleen beschikt het theater niet over een afgegrensd 
regelsysteem. Juist die afwezigheid maakt een andere 
soort juridisering wellicht mogelijk.

De geschiedenis van het moderne recht is ook de 
geschiedenis van de theatraliteit ervan. Foltering van 
de beklaagde, een standaardprocedure in de middel-
eeuwen – alleen pijn kon een bekentenis geloofwaardig 
en rechtsgeldig maken – raakte in onbruik. Niet om 
ethische redenen, maar omdat het theater in zijn imitatie 
van dergelijke processen het publiek confronteerde met 
exact de ongeloofwaardigheid van afgedwongen beken-
tenissen. Het zag er gewoon te grotesk, te belachelijk uit. 
Terwijl de theatrale retoriek wél overtuigingskracht bezat. 

In die zin kan het dus ook vandaag geen toeval zijn dat 
vastgestelde problemen in de werking van het rechtssys-
teem ter sprake komen in actuele performances. Zelfs 
al blijft, zoals Solon reeds opmerkte, de vrijblijvendheid 
een probleem. Maar het kan ook een troef zijn, omdat 
het ‘gerechtstheater’ net niet aan de wet gebonden 
is, tenzij aan de eigen wet die het zelf in het leven 
heeft geroepen. De inspanningen van Peter Aers en 
Christophe Meierhans hebben daardoor de verdienste 
dat ze een denkoefening zijn, van makers én van deel-
nemers, die bij de fundamenten begint: waarin onder-
scheiden recht en wet, als systeem van conflict oplossing, 
zich van andere pogingen om orde te scheppen in een 
chaotische samenleving? Zeer snel krijgen we namelijk 
met aannames te maken die voor juristen zo evident zijn 
geworden dat zij amper nog in staat zijn ze spontaan te 
verdedigen: de individuele, antropocentrische aanspra-
kelijkheid, de uitsluiting van morele dilemma’s (tenzij 
de wet ze al op voorhand heeft ‘opgelost’), de rechts-
zekerheid die in de eerste plaats eigendomsverhou-
dingen moet beschermen en stabiliseren, het statische 
karakter van het procedureel formalisme (geen spel-
regels wijzigen tijdens het spel), en zo veel meer. 

Misschien onderschatten deze ‘heterotopische’ oefe-
ningen – op de veilige plek van het theater, waar alles (on)
mogelijk is – de krachtsinspanning die het recht elke dag 
levert om zijn eigen geschiedenis, namelijk dat uitdijende 
corpus van wetten en beginselen, te lezen, te begrijpen, 
te (her)interpreteren. De suggestie dat deze historiciteit 
van het bestaande recht simpelweg vervangen kan 
worden door een zelfbedacht stel regels, kan dus best 
vermeden worden. Een  theatraal vertoog met gene-
reuze deelnemers die genuanceerd én geëngageerd een 
(gestuurde) discussie aangaan, stelt dan ook – als het 
goed is – die impasse vast. Bij Aers en bij Meierhans, toch 
in de voorlopige fase van zijn project, is dat inderdaad zo. 
Toch grijpen ze ook niet terug naar de verontschuldiging 
dat het ‘maar’ een artistiek experiment is, want het is 
echt wel meer dan dat. Ook de welomschreven dramati-
sering van het jihadistisch gevaar, als uitdaging voor de 
rechtsstaat, in Von Schirachs Terror, zorgt minstens voor 
intellectuele rimpelingen. 

Natuurlijk heeft ‘gerechtstheater’ nooit de consequenties 
die zelfs het meest routineuze vonnis van de politierecht-
bank van Vilvoorde heeft. Het het kan echter wel binnen-
dringen in een cultuur van vanzelfsprekendheden die al 

te zelden op hun politieke betekenis worden bevraagd, 
terwijl de ‘redelijkheid’ van het recht meer dan ooit een 
noodzakelijk verweermiddel is tegen de buikgevoelens 
die het maatschappelijk debat over bijvoorbeeld  jiha-
disme of financiële fraude beheersen. De theatraliteit 
van het recht, zo inefficiënt in tijden van economisme, 
creëert een analytische afstandelijkheid die Brecht 
jaloers zou maken, en het theater zelf – al dan niet met 
meepratende of meebeslissende toeschouwers – maakt 
dezelfde ‘traagheid’ mogelijk.

Klaas Tindemans is doctor in de rechtsgeleerdheid.  
Hij is als docent en onderzoeker verbonden aan het 
RITCS, het Koninklijk Conservatorium Brussel en aan 
de VUB. Hij verricht onderzoek op het gebied van de 
performancestudies, waarbij hij vooral geïnteresseerd 
is in de relatie tussen dramaturgische structuren en 
politieke en rechtstheorie. Daarnaast werkt hij ook  
als dramaturg, toneelauteur en publicist.

(A) Trial of Money, workshop met 
 de studenten van DAS theatre 
 © Christophe Meierhans
(B) The Moscow Trails, Milo Rau / IIPM 
 – International Institute of
 Political Murder © IIPM / Maxim Lee 
(C) Terror, Ferdinand von Schirach
 © Arno Declair
(D) Crime and Punishment, Peter Aers
 © Melissa Mabesoone 
(E) Trial of money, Christophe 
 Meierhans © Seday

“ De inspanningen van Peter Aers 
en Christophe Meierhans hebben 
de verdienste dat ze een denk-
oefening zijn, van makers én van 
deelnemers, die bij de fundamenten 
begint: waarin onderscheiden  
recht en wet zich van andere 
pogingen om orde te scheppen  
in een chaotische samenleving? ”
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Nationalistische vraagstukken komen 
de laatste jaren vaak aan bod in de 
dans- en performancekunst. Op vraag 
van Etcetera gingen curatrices Nat 
Muller en Sandra Noeth in dialoog 
over het verband tussen lichaam en 
identiteitspolitiek. Tunde Adefioye, lid 
van de grote redactie van Etcetera en 

stadsdramaturg bij KVS, voorzag de 
tekst tijdens het redactieproces van 
enkele voetnoten.

Door Nat Muller en 
 Sandra Noeth
 
 Vertaald uit het Engels 

door Lies Xhonneux 

‘Hoe opzichtiger  
het nationalisme,  
hoe stiller de lichamen 
die weerstand bieden’

Over beweging, nationalisme en collectiviteit

september 2017
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 Nat Muller: 
 
Het is een understatement van formaat, maar we leven 
in een tijd van wereldwijde onrust en polarisatie. Alleen 
al in Europa krijgen we af te rekenen met onder andere 
nauwelijks verholen neoliberalisme, de naweeën van 
een economische recessie, rechts populisme, toene-
mende vreemdelingenhaat, nationalistische paniekzaai-
erij en het gestage ontrafelen van de socio-politieke 
instellingen die ervoor hebben gezorgd dat het nooit tot 
WO III kwam. Het nationalistische discours (vaak gehan-
teerd door een mannelijke, witte heterostem) is door-
drongen van het nostalgische idee van een mythisch 
verleden, van grandeur en van een identiteitspolitiek  
die gestoeld is op de uitsluiting van anderen. 

 Sandra Noeth: 
 
In dat opzicht is het interessant om te zien dat nationa-
listische vraagstukken de laatste jaren veel aan bod zijn 
gekomen in de hedendaagse dans- en performancekunst. 
Over heel Europa werpen kunstenaars, cultureel werkers 
en instellingen een kritische blik op het verband tussen 
lichaam en identiteitspolitiek in gecureerde programma’s, 
symposia enzovoort. Denk maar aan de choreografen 
Farah Saleh en Isabelle Schad 1, die elk vanuit hun eigen 
context onderzoek doen naar de ervaring en belichaming 
van een collectieve identiteit en naar de manier waarop 
bewegingen en gebaren interageren met een gemeen-
schap en kunnen bijdragen tot het ontstaan ervan. 

De kunstenaar Manuel Pelmus past ook in dit rijtje. In 
zijn werk Preview (2007) interageert de (on)zichtbaarheid 
van het bewegende lichaam met de publieke ruimte en 
de daartoe behorende collectieve herinneringen, zowel 
van de West- als Oost-Europese kunstwereld, en met 
de grotere vraagstukken rond representatiepolitiek. We 
zouden hier nog veel meer werken kunnen opnoemen 
die aan de slag gaan met concepten en vormen van 
‘belichaming’, meer bepaald met ons lichamelijk poten-
tieel om collectieve beelden te creëren, bijvoorbeeld 
van queer lichamen of lichamen die op de vlucht zijn. 
Het maakt nog maar eens duidelijk hoe essentialisme, 
vergankelijkheid en authenticiteit in de loop van de 
geschiedenis 2 met het menselijk lichaam zijn geasso-
cieerd en voor allerhande ideologische projecten zijn 
misbruikt. Voorts toont dit aan hoe collectieve identiteit 
wordt uitgeschreven, gerepeteerd, geïnternaliseerd, 
geësthetiseerd en gelegitimeerd, maar ook gedeconstru-
eerd en vervreemd door het lichamelijke, het fysieke. 
Lichamen transformeren tot machtsbastions waar over 
soevereiniteit, territorialiteit en legitimiteit wordt onder-
handeld. Historisch gezien dienden dans en andere 
vormen van bewegingsexpressie om het lichaam te 
trainen en vaardigheden aan te leren, maar ook om de 
collectieve ervaring te laten primeren. Vanuit choreogra-
fisch standpunt was die collectiviteit (en haar geweldda-
dige gevolgen) niet louter beperkt tot het fysieke aspect, 
maar beïnvloedde ze ook de visie en verbeelding.  

De vraag is waarvan de performatieve experimenten die 
ik hier aanhaal – de experimenten in ‘collectief-worden’, 

in jezelf als kunstenaar, instelling en burger op een bijna 
lichamelijke manier positioneren – precies getuigen. En 
wat is het kritische potentieel van de kunsten op episte-
misch vlak? Met andere woorden: hoe kunnen artistieke 
expressievormen die specifiek op beweging zijn geba-
seerd en de esthetische beleving waarvoor ze zorgen, 
deel gaan uitmaken van een nationalistische identiteit-
spolitiek die voornamelijk gebaseerd is op verhalen en 
een sterke beeldtaal? 3 Hoe kunnen we uit die verhalen 
en beeldtaal putten om onszelf op te voeren, te spelen, 
te legitimeren? Hoe kan de aandacht voor ervaring die 
door het lichaam aan de dag wordt gelegd alles poten-
tieel ingewikkelder maken, en datzelfde lichaam uit 
balans brengen en broos maken? Hoe kan het helpen 
om van buitenaf, maar ook binnenin de eigen gemeen-
schap, in vraag te stellen wat algemeen aanvaard en 
vertrouwd is geworden?

 Nat Muller:

Wat je daar aanhaalt, over hoe nationalisme binnen-
sluipt in hedendaagse praktijken, is interessant. Het 
neemt verschillende gedaanten aan. Ik zou eraan willen 
toevoegen dat we vandaag een wankel evenwicht zien 
tussen een (vaak ondoordacht top-down) diversiteits- en 
inclusiviteitsbeleid en discussies rond culturele toe-eige-
ning.4 Met andere woorden: de vraag wie mag spreken 
in de plaats van wie – en dingen mag overnemen – , 
is brandend actueel. Die discussies moeten dringend 
worden gevoerd, vooral in de context van de dekolo-
nisatie van instellingen en curatoriële praktijken. Vaak 
leiden zulke discussies tot polarisatie, wij-zij-denken en 
een enge vorm van identiteitspolitiek aan beide kanten 
van het spectrum.  

Op beleidsvlak draait dit in de meeste gevallen uit op 
een symbolisch gebaar, getuige de trend om advies-
raden te bevolken met cultuurbeoefenaars met een 
andere huidskleur of een niet-westerse achtergrond 
wanneer het over diversiteit of postkoloniale onder-
werpen gaat, maar diezelfde experts niet te raadplegen 
over andere zaken. Alle betrokken partijen lijden 
hieronder. Dit doet me denken aan de controverse die 
onlangs ontstond rond Dana Schutz’ schilderij Open 
Casket (2016) op de Whitney Biënnale. Schutz, een witte 
Amerikaanse kunstenares, maakte een abstract schilderij 
van Emmett Till, de veertienjarige Afro-Amerikaanse 
jongen die in 1955 in Mississippi werd gelyncht.  
Nadat zijn witte moordenaars vrijuit gingen, werd de 
jongen hét symbool van de burgerrechtenbeweging. 

“ Er moet een debat ontstaan  
over hoe macht, kolonialisme en  
ras op het lichaam worden gepro-
jecteerd, geïnstitutionaliseerd en  
in stand gehouden. ”
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Schutz werd ervan beschuldigd dat ze dit beeld van 
zwart lijden misbruikte voor haar eigen financieel gewin. 
Tijdens de opening van de biënnale uitte de zwarte 
kunstenaar Parker Bright zijn ongenoegen door urenlang 
post te vatten tussen het publiek en het schilderij, dat zo 
letterlijk aan het zicht werd onttrokken. Op de voorkant 
van zijn T-shirt stond ‘No lynch mob’, terwijl op zijn rug 
‘Black Death Spectacle’ te lezen was.  

Of men nu vindt dat Schutz dit onderwerp had mogen 
aansnijden of niet, het protest van Bright was bijzonder 
doeltreffend, omdat de kunstenaar zijn lichaam perfor-
matief gebruikte waardoor werd benadrukt dat dit een 
zwart, gediscrimineerd lichaam was dat bovendien 
ondervertegenwoordigd is in de Amerikaanse kunstin-
stellingen. De actie dwong de toeschouwers ook om na 
te denken over de wijze waarop ze naar zwarte lichamen 
kijken. Op een bepaalde manier werd het lichaam van 
Bright een pars pro toto voor het protest. Dat vind ik 
persoonlijk een veel sterker signaal dan de brief van 
kunstenares Hannah Black 5, waarin ze opriep tot de 
vernietiging van het schilderij.6 Om te beginnen voel ik 
me heel ongemakkelijk bij een kunstenaar die eist dat 
het werk van een andere kunstenaar wordt verwoest, 
hoezeer hij of zij het er ook niet mee eens is. Bovendien 
vind ik dat er een debat moet ontstaan over hoe macht, 
kolonialisme en ras op het lichaam worden geprojec-
teerd, geïnstitutionaliseerd en in stand gehouden. Zoals 
je al zei, is collectiviteit hiervoor een vereiste, zodat 
coalities en allianties gesmeed kunnen worden.

 Sandra Noeth:

Daar ben ik het mee eens, hoewel die voorbeelden ook 
meteen laten zien dat er grenzen zijn aan collectiviteit. 
Wanneer je zulke debatten aangaat als curator of als onder-
zoeker/observator, voel je je soms gevangen: uit verschil-
lende of parallelle waardesystemen ontstaan meervoudige 
collectiviteiten; collectieve identiteiten, hiërarchieën en 
hun bijbehorende politieke systemen staan op het spel en 
beginnen elkaar te beconcurreren en in de weg te zitten. 
Ik denk hierbij aan Latifa Laâbissi, de Franse choreografe 
van Marokkaanse afkomst die in januari 2017 haar solo-
performance Self Portrait Camouflage (2006) opvoerde in 
het MoMA PS1 tijdens het American Realness-festival in 
New York. Er zat naakt in het stuk en ook een nagemaakte 
Sioux-hoofdtooi, wat tot een verhit en gemediatiseerd 
debat leidde over culturele appropriatie, witte superioriteit 
en een gebrek aan inlevings- en inschattingsvermogen. 
Ik ga hier niet dieper in op dit veel complexere en erg 
beladen voorbeeld 7, maar beperk me tot die momenten 
waarop verschillende collectiviteiten, hun aanspraken 
en hun legitimiteit met elkaar in aanvaring komen: hoe 
beïnvloedt de Arabische afkomst van de kunstenares haar 
verantwoordelijkheid tegenover de Amerikaanse indianen? 
Welke rol spelen instellingen tegenover de kunstenaars en 
de toeschouwers die ze uitnodigen: ze zetten een bepaald 
proces in gang, ze reageren erop, maar in welke mate 
sturen en controleren ze het ook? 

Wat hier gebeurd is, illustreert voor mij de dringende 
nood aan een ethische discussie waarbij het lichaam 

de spilfiguur is van het artistieke veld. Het toont aan 
hoe belangrijk het is om een taal te vinden die binaire 
constructies overstijgt, en om onze politieke en ethische 
drijfveren bloot te leggen – in de eerste plaats tegenover 
onszelf. Vasthouden aan het geloof dat het lichaam als 
zodanig zich hier tegen verzet, volstaat duidelijk niet.

 Nat Muller:

Sinds het begin van het eerste decennium van de 21ste 
eeuw is de Zombie Walk – de ultieme belichaming van 
hedendaagse apocalyptische angsten – uitgegroeid tot 
een manier om deze hegemonie lichamelijk en perfor-
matief het hoofd te bieden. Denk maar aan de Zombie 
Walks in Utrecht en Barakaldo in 2008 en de bijbeho-
rende seminaries die kunstenaars Iratxe Jaio en Klaas 
van Gorkum organiseerden als protest tegen het consu-
mentisme en de postindustriële omstandigheden tijdens 
de wereldwijde economische crisis. Of denk maar aan 
de ’bedrijfszombies‘ die naar Wall Street afzakten gedu-
rende het Occupy-protest in 2011. 

Het meest recente voorbeeld is evenwel de 1000 
Gestalten 8-performance tijdens de G20-bijeenkomst in 
Hamburg. Niet alleen liet die performance een collec-
tief bewegende, gechoreografeerde bende ondode 
lichamen los op de straten en heroverde ze zo de facto 
die ruimte; ze liet ook uitschijnen dat een zombietoe-
stand alle identiteitskenmerken overstijgt, van geslacht 
tot klasse en ras. De met grijze klei bedekte zombies 
bewogen traag en wankel door Hamburg en vielen af 
en toe zelfs neer. Hun bescheidenheid en vaalheid was 
monsterlijk, ze waren ontdaan van elke individuele 
eigenschap. Het was een kleurloze, vraatzuchtige 
bende 9, maar misschien ook wel een egalitaire en 
inclusieve groep waarbinnen het collectieve lichaam 
één werd omdat er geen hiërarchie of richtinggevende 
ideologie was. Er bestond alleen een drang naar kanni-
balistische consumptie. In dat opzicht is het zombie-in-
stinct heel neoliberaal van inslag: het gaat alleen om 
willoos consumeren. Op het einde van de performance 
scheurden de zombies zich de grijze lompen van het lijf 
en wreven ze de klei van hun gezicht en uit hun haar: ze 
onthulden hun kleurrijke kleren en begonnen te dansen. 
Een vreugdevol individualisme was teruggekeerd,  
niet alleen vanwege hun uiterlijk, maar ook vanwege 
hun bewegingen.  

“ De G20-bijeenkomst toonde  
ons misschien een nieuwe manier 
van samenzijn: het opvoeren en  
het gebruik van lichamelijkheid  
in de ‘Zombie Walk’ lieten ruimte  
voor ambivalentie en lichamen  
die uit de pas lopen. ”
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Ik ga hier natuurlijk wel erg ver in mijn omgekeerde 
lezing en in mijn omschrijvingen, maar wat betekent het 
als we alleen als individuele atomen kunnen bewegen 
en niet meer als een collectief? Zombies vertonen vast 
en zeker bepaalde tactische overeenkomsten met hoe 
(emancipatorische) lichamen samenkomen. Voorts is  
het opvallend om te zien dat de schijnbaar niet-ideolo-
gische zombie gebruikt wordt als een figuur die onder 
meer hegemonie, neoliberalisme en racisme bestrijdt. 
Hierin schuilt meteen ook een Cassandra-moment:  
het hyper kapitalisme heeft van ons allemaal misschien 
wel ondode en onkritische consumenten gemaakt.  
Hoe moeten we dan de ambiguïteit interpreteren  
van wat deze schijnbaar ongedisciplineerde lichamen 
ons vertellen?

 Sandra Noeth:

De zombieperformance is inderdaad een interessant 
voorbeeld van de ‘tegenformatie’ van een collectief 
lichaam in de publieke ruimte, en van het specifieke 
verzet dat dit uitlokt. Als je kijkt naar historische massa-
bewegingen in de loop van de 20ste eeuw en de manier 
waarop ze verschillende ideologieën daadkrachtig tot 
ervaringen hebben omgevormd, kun je een aantal terug-
kerende eigenschappen zien die in verband staan met 
het lichaam: de imitatie en herhaling van handelingen en 
gebaren, de strategieën om in een groep op te gaan, het 
samen bouwen aan een niet-hiërarchische, harmonieuze 
beweging enzovoort. Vanuit choreografisch of perfor-
matief standpunt was ritme daarom belangrijk, net als 
empathie, discipline en affect. In veel gevallen was de 
belichaming van nationale en andere identiteiten geba-
seerd op, en gelinkt aan, de veronderstelling van een 
specifieke gemeenschap, een vooraf gedefinieerde of 
geprojecteerde entiteit die bestond bij wijze van contrast 
met een individueel lichaam.  

De G20-bijeenkomst toonde ons misschien een nieuwe 
manier van samenzijn: het opvoeren en het gebruik 
van lichamelijkheid in de Zombie Walk dienden niet om 
homogene, identiek collectieve lichamen te creëren, 
maar lieten net ruimte voor asynchroniciteit, ambiva-
lentie en lichamen die uit de pas lopen. Dit zou kunnen 
suggereren dat we daarmee getuige zijn van een collec-
tiviteit die een broos en tijdelijk tegenwicht vormt in 
de publieke ruimte; een vorm van protest en verzet die 
verschillende collectieve lichamen laat samenkomen 
rond een gedeelde politieke claim en die de ervaring van 
kwetsbaarheid en gekwetst-zijn integreert.

 Nat Muller:

Het lijkt wel of het zombielichaam de tegenpool is van de 
fragiele lijven die zo vaak gevaar lopen tijdens massade-
monstraties. Ik denk hierbij aan de kwetsbaarheid van de 
lichamen die aanwezig waren bij de opstanden in 2011 
in Tunesië, Syrië en Egypte, of de ‘Gezi Park’-betogingen 
van 2013 in heel Turkije. Die protesterende lijven werden 
steevast als ‘niet vaderlandslievend’ bestempeld, als een 
gevaar voor de staatsveiligheid en het national(istisch)e  

verhaal. Men beschuldigde de activisten ervan buiten-
landse agenten te zijn of deel uit te maken van een 
buitenlands complot. 
 
Hier zien we dus opnieuw het wij-zij-denken, dat het 
goede, gehoorzame, national(istisch)e lichaam lijnrecht 
tegenover het protesterende lichaam plaatst. Om in te 
pikken op wat je net vertelde: ik denk dat er een verschil 
is tussen getuige zijn van een zekere kwetsbaarheid 
en die kwetsbaarheid ook belichamen of vertonen. 
Het is misschien interessant om eens te gaan kijken 
naar collectieve en performatieve initiatieven van het 
begin van deze eeuw, zoals de Spaanse winkeldief-
stalbeweging Yomango, die met gechoreografeerde 
winkeldiefstallen scherpe sociale kritiek leverde. De 
Yomango-bende viel massaal kledingketens zoals 
Bershka of Zara binnen, terwijl ze mime- en dansbe-
wegingen uitvoerden. Ze ontwikkelden ook systemen 
om ongemerkt kleding te stelen. Hun aanval op de 
ongelijke verdeling van rijkdom, op massaconsumptie 
en Mac-jobs was speels, feestelijk en overdonderend. Ze 
documenteerden al hun acties zorgvuldig en gaven ze 
een tweede leven op het internet. Let wel, dit was vóór 
de opkomst van de sociale media. 

Een ander voorbeeld dat me meteen te binnen schiet, 
is het Duitse performancecollectief LIGNA en haar 
‘radioballetten’ die plaatsvonden op openbare plaatsen. 
Voor deze choreografieën kregen de deelnemers hun 
instructies collectief via de radio. Tijdens die perfor-
mances verkende LIGNA onder meer de grenzen tussen 
de publieke en de private ruimte, onderzocht het welke 
gebaren (on)aanvaardbaar zijn in die ruimten, en hoe 
beweging er werkt. Zowel Yomango als LIGNA worden 
door een vrolijke speelsheid gekenmerkt. Ik vraag me 
af of er nu – na de Occupy-beweging en de Arabische 
Lente 10 – iets veranderd is aan de manier waarop 
schouwspelen en toeschouwers functioneren. Heb jij het 
gevoel dat gechoreografeerde collectieve handelingen 
en bewegingen veranderd zijn?

 Sandra Noeth:

Dat geeft zeker stof tot nadenken, maar wat de laatste 
jaren vooral aandacht heeft gekregen – naast de veran-
derende politiek en esthetiek waar performances op 
inspelen – is de rol van de toeschouwer 11 die je net 
vermeldde. Dat is volgens mij echt een belangrijk 

“ Welke rol spelen instellingen 
tegenover de kunstenaars en de 
toeschouwers die ze uitnodigen:  
ze zetten een bepaald proces  
in gang, ze reageren erop, maar  
in welke mate sturen en controleren 
ze het ook? ”
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aspect vanwege de concepten en praktijken van 
‘niet-participatie’ waarop het steunt. Dit heeft niet 
alleen te maken met de manier waarop de relatie 
tussen kunst en activisme wordt gepercipieerd – een 
relatie waarover trouwens het laatste woord nog niet 
is gezegd en die weinig kunstenaars onberoerd laat. 
Maar de afwezigheid van het lichaam bijvoorbeeld, 
het stille en stomme lichaam, wordt volop ingezet als 
een vorm van protest naast de massachoreografieën 
en de explosievere en meer ingrijpende momenten 
die je net beschreef. Daarin zijn ‘actief’ en ‘passief’ zo 
met elkaar verweven op lichamelijk vlak dat ze een 
lichaam in volle veerkracht 12 uitbeelden. Er ontstaat een 
interessant spanningsveld: het lichaam bewijst dat het 
kan volhouden, kan standhouden en zich kan heroriën-
teren wanneer het met fysiek of symbolisch leed wordt 
geconfronteerd, maar tegelijkertijd zit dat lichaam 
gewrongen tussen het romantische idee van weerstand 
bieden en de affirmatieve, neoliberale retoriek van flexi-
biliteit en aanpassingsvermogen. Dit dreigt niet alleen 
de zichtbaarheid van het lichaam weg te nemen, maar 
ook het handelingsvermogen. 

Meer algemeen ben ik geïnteresseerd in de evolutie 
van concepten van samenzijn en ergens bij horen, van 
opkomen voor een bepaalde zaak die geïnstitutiona-
liseerd is in het lichaam. Dit gaat van gemeenschaps-
ideeën tot heel andere ideeën van collectiviteit die 

nadenken over de mogelijkheid tot, en de beperkingen 
van, (fysiek) optreden binnen een geglobaliseerde en 
gemediatiseerde context en binnen vaak tijdelijke en 
gelijktijdige actiekaders.

 Nat Muller:

Een mooi voorbeeld van het stille en stomme lichaam als 
een uiting van opstandigheid en veerkracht vinden we 
bij de Turkse kunstenaar, danser en choreograaf Erdem 
Gündüz, die bekend werd als de ‘Standing Man’ tijdens 
de ‘Gezi Park’-betogingen in 2013. Zijn eenvoudige, maar 
enorm krachtige daad – acht uur lang stilstaan op het 
Taksimplein, starend naar het Atatürk Cultureel Centrum 
dat afgebroken zou worden – ging de hele wereld rond. 
Je vertelde net over herhaling, en ook hier vinden we die 
terug, want meer en meer mensen begonnen Gündüz na 
te doen. Het leek alsof al die afzonderlijke acties samen 
een collectief lichaam creëerden. De kracht ervan lag in 
het feit dat de lichamelijke performance tot haar puurste 
vorm was teruggebracht: aanwezigheid. Hoewel Gündüz 
zelf zijn actie altijd een protest noemde en niet per se 
een performance, is het interessant dat dit type protest 
juist van mensen komt met een achtergrond in dans of 
performance, en dat zijn blik gericht was op een centrum 
waar zoveel performances ooit een thuis vonden. Dat 
vind ik een heel boeiende vaststelling. 

(D)
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1 Farah Saleh A Fidayee Son in Moscow 
2014, Cells of Illegal Education 2016, 
Gesturing Refugees 2017; cie Isabelle 
Schad / Good Work Productions 
Collective Jumps 2014, Pieces and 
Elements 2016.

2 Tunde Adefioye: Dit doet me 
denken aan de eugenetica of de 
wetenschap van de rasverbetering 
die in zwang was in de late jaren 1800 
en 1900. Dit studiegebied was toen 
volkomen legitiem. Het diende om 

Om terug te komen op het idee van schouwspel en 
toeschouwer: het schouwspel is hier tot een minimum 
herleid, en naast zijn voornaamste handeling (aanwezig 
zijn), kijkt Gündüz ook nadrukkelijk. Hij observeert, hij 
is een getuige die weigert de ogen te sluiten voor het 
onrecht dat zich vlak voor hem afspeelt. Het lijkt wel alsof 
hij een wake houdt: hij staat letterlijk op de uitkijk, terwijl 
hij heel bewust aanwezig is met zijn lichaam. Misschien is 
het zo dat, hoe autoritairder en gewelddadiger de situatie 
wordt, en hoe opzichtiger en grootser het nationalisme, 
hoe kleiner en stiller de lichamen die weerstand bieden 13, 
hoe beperkter hun bewegingen en gebaren. In Gündüz’ 
nadruk op lichamelijke aanwezigheid zit ook een onheil-
spellende waarschuwing, namelijk dat die aanwezigheid 
in een repressief regime ongeloofelijk kwetsbaar is en in 
een vingerknip in afwezigheid kan veranderen.

met een overgeseksualiseerd lichaam 
aan wanneer ze de gewelddadige 
rassenscheiding in haar thuisland 
probeert te ontvluchten?

4 Tunde Adefioye: Ja. Diversiteit als 
een ‘bedrijfsstrategie’, om het met 
Angela Davis te zeggen. De discussie 
over toe-eigening loopt er parallel 
mee en is er nauw aan verwant. Toe-
eigening wordt bijzonder relevant 
wanneer we kijken naar groepen die 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
culturele veld dat beslist over het 
beleid van de hele cultuursector.

5  Tunde Adefioye: Het vernietigen of 
censureren van kunst valt zelden 
te verdedigen. Maar we moeten 
ook voor ogen houden welk soort 
vijandigheid er voor sommigen 
uit het werk van Schutz spreekt. 
Waarom worden beelden vernield 
die het ‘glorierijke’ verleden van de 
Amerikaanse Burgerrechtenbeweging 
herdenken? Voornamelijk omwille van 
de context waarin veel Amerikanen 
vandaag de dag leven. Aangezien 
(overheids)geweld tegen zwarten nog 
altijd schering en inslag is, bezorgen 
zulke herinneringen velen onder hen 
psychologische trauma’s. En dit leed 
kunnen sommigen alleen verwerken 
door het aanstootgevende kunstwerk, 
beeld, … fysiek te verwijderen.

(E)

de minderwaardigheid van niet-witte 
lichamen te rechtvaardigen, maar 
vooral om ‘autoriteit’ te verlenen 
aan de positionering van bepaalde 
lichamen – om hen vervolgens te 
verbannen naar specifieke domeinen in 
de samenleving.

3 Tunde Adefioye: Josephine Baker, die 
door de straten van Parijs danste in 
een bananenrokje, is een interessant 
voorbeeld. Welk soort nationale 
identiteit neemt een zwarte vrouw 
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6 Voor een interessante analyse, zie 
Coco Fusco, ’Censorship, Not the 
Painting, Must Go: On Dana Schutz’s 
Image of Emmett Till.’ Hyperallergic. 
Gepubliceerd op 27 maart 2017. 
https://hyperallergic.com/368290/
censorship-not-the-painting-must-go-
on-dana-schutzs-image-of-emmett-till/

7 Tunde Adefioye: ‘Complex’ is 
een woord dat de situatie perfect 
samenvat. Het verleden is voor 
sommigen pijnlijk actueel, wat het 
onaanvaardbaar maakt dat iemand 
die niet behoort tot de Amerikaanse 
indianen een hoofdtooi draagt. Daarbij 
komt nog de rechtszaak die werd 
aangespannen tegen de Washington 
Redskins en hun mascotte: van 2015 
tot 2016 was ze niet weg te slaan 
uit de media. Deze zaak brengt de 
voortdurende strijd aan het licht 
van Amerikaanse indianen die willen 
verhinderen dat hun grootouders voor 
niets gestorven zijn. Bovendien toont 
dit voorbeeld aan dat ze zullen blijven 
vechten om de controle te behouden 
over de manier waarop hun lichamen 
worden gebruikt en voorgesteld 
door de mainstream samenleving en 
de gevestigde instellingen – partijen 
die vaak betrokken waren bij de 
onderdrukkingen en de slachtpartijen 
waarmee hun voorouders 
geconfronteerd werden. Een non-
sequitur die nochtans niet helemaal 
irrelevant is: ‘Arabische’ individuen 
werden gedurende vele jaren door de 
Amerikaanse census (en bijgevolg door 
de samenleving) als ‘wit’ beschouwd. 
Hierdoor ontstond er een zekere 
dominantie, die doorwerkte in de 
manier waarop mensen in vaak arme 
gemeenschappen met Arabieren 
omgingen. Die laatsten hadden de 
naam de economie te domineren in 
de buurten waarin ze leefden. Deze 
dynamiek begon te veranderen na 
de oorlog in Koeweit en vooral na 
aanslagen van 11 september 2001. 
De Arabieren zelf, maar ook andere 
groepen zoals Amerikaanse indianen 
en zwarten, begonnen zich uit te 
spreken over de discriminatie, vooral 
door diegenen die zich als moslim 
identificeerden. En toch blijft de 
machtsdynamiek overeind. Een 
Arabische vrouw die een indiaanse 
hoofdtooi opzet in een witte instelling, 
maakt dan ook een allesbehalve 
onschuldig gebaar.

8 Zie https://1000gestalten.de/en/ 
the-collective/

9 Tunde Adefioye: Beide lezingen 
van de grijze zombies zijn zeker 
legitiem. Maar zo’n ‘kleurloze’ 
menigte wijst ook op het verlangen 
naar een postraciale samenleving. 
Een samenleving die onder Obama 
volop gepromoot werd. Een utopisch 

ideaal ook, dat zou kunnen leiden 
tot foutieve veronderstellingen over 
waar verschillende ‘onderdrukte’ 
lichamen zich in een collectieve 
gemeenschap bevinden. Misschien 
is Standing Rock een voorbeeld van 
hoe het beter kan. Daar kwamen 
lichamen van verschillende etniciteiten 
samen om te ‘delen’ in de klappen 
die de Amerikaanse indianen in het 
gebied moesten incasseren. Deze 
collectieve actie laat bovendien zien 
hoe medestanders zich zouden kunnen 
gedragen. Vaak zijn de bondgenoten net 
diegenen die zich schuldig maken aan 
commodificatie en toe-eigening – als we 
toe-eigening als een risico beschouwen. 
Maar een echte medestrijder zet zich 
naast de lichamen die onderdrukt 
worden, en zet zich mee schrap tegen 
de onderdrukker.

10 Tunde Adefioye: Ook de ‘Black Lives 
Matter’-beweging die present tekende 
voor Standing Rock hoort tot de 
periode na de Occupy-beweging en 
de Arabische Lente. BLM organiseert 
zich op een niet-hegemonische, niet-
hiërarchische en diffuse manier. In 
deze context is het interessant om 
op te merken dat Cullors, een van de 
‘queer women’ die BLM mee uit de 
grond stampte, ervan overtuigd is dat 
theater een dynamische en collectieve 
verandering kan teweegbrengen. 
In verschillende steden moedigde 
Cullors individuen uit de gemeenschap 
aan om hun verhaal naar buiten te 
brengen via ‘storytelling theatre’, om 
zichzelf zo sterker te maken en zich te 
laten gelden. Het vertrekpunt is een 
masterclass die een veilige omgeving 
creëert waarbinnen de verhalen 
gesprokkeld kunnen worden.

11 Tunde Adefioye: Die toeschouwers 
vind je evenzeer (of misschien wel 
vooral) online.

12  Tunde Adefioye: Het is interessant om 
hier even stil te staan bij Judith Butlers 
kritiek op het woord ‘veerkracht’. 

Nat Muller is een onafhankelijk curatrice en schrijf-
ster. Haar interesse gaat vooral uit naar representatie-
politiek, hedendaagse kunst uit het Midden-Oosten en 
eten. Muller doceert aan universiteiten en academies 
in Nederland en het Midden-Oosten, en cureert 
wereldwijd tentoonstellingen en filmfestivals.

Sandra Noeth is een onafhankelijk dramaturge, 
curatrice en onderzoekster. Haar werk spitst zich toe 
op dramaturgie in dans en choreografie, ethische en 
politieke perspectieven op lichaamspraktijken en 
theorieën, en niet-westerse bewegings- en lichaamscul-
turen. Ze doceert onder meer aan de DOCH-Stockholm 
University of the Arts, het HZT Berlin, de Theatre 
Academy in Hamburg en het Libanese Ashkal Alwan.

(A) 1000 Gestalten. 5 juli 2017,
 Hamburg, G20 Summit  
 ©  Willem Thomsen
(B) Yomango Eres Tú, Rodeados por  
 la prensa ©  Creative commons
(C) 1000 Gestalten. 5 juli 2017,
 Hamburg, G20 Summit   
 © Andrea Ruester
(D) Yomango Eres Tú, La sucursal  
 se anima ©  Creative commons
(E) 1000 Gestalten. 5 juli 2017,
 Hamburg, G20 Summit   
 © Christian Angl

Volgens haar dient die term in essentie 
om het geweld te vergoelijken dat 
instellingen en machtssystemen 
gebruiken tegen zogenaamd 
veerkrachtige lichamen. Het idee 
is dat zulke lichamen ‘leed’ gaan 
blijven veroorzaken en gaan blijven 
teruggrijpen naar activisme tenzij ze 
hardhandig onderdrukt worden.

13 Tunde Adefioye: Misschien is het een 
kwestie van en/en, en niet van en/
of. De vrouwenmars in Washington 
was bijvoorbeeld allesbehalve klein 
of stil. De vredespetitie die werd 
ondertekend door Turkse academici 
en hun buitenlandse collega’s (zoals 
Noam Chomsky) is dan weer een mooi 
voorbeeld van de stille aanpak. 
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Hoe nú samen  
te leven?

Jan Lauwers: het postmodernisme voorbij

september 2017

Etcetera vroeg Karel Vanhaesebrouck 
om een kritische analyse van het 
recente oeuvre van Jan Lauwers.  
De primus inter pares van Needcompany 
geldt al decennialang als een van 
Vlaanderens groten. Gaapt er onder-
tussen een kloof tussen artistiek  
prestige en kwaliteit? Volgens 
Vanhaesebrouck in ieder geval  niet. 

Hij focust op The Blind Poet (2015), 
dat hij als exemplarisch beschouwt 
voor Lauwers’ werk sinds het veel -
geprezen Isabella’s Room (2004).

Door Karel Vanhaesebrouck

(A)
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Al sinds 1979 werkt Jan Lauwers gestaag aan zijn 
oeuvre, niet alleen als theatermaker, maar ook als beel-
dend kunstenaar (zie zijn recente expo Silent Stories in 
Bozar). Samen met Fabre en De Keersmaeker groeide hij 
uit tot een monstre sacré van het Vlaamse theaterbestel, 
met een eigen, autonome structuur, een indrukwekkend 
internationaal palmares en een trouwe hofhouding 
van medewerkers. Onaantastbaar establishment in 
Vlaanderen, gelauwerde avant-garde in het buitenland, 
tot in Shanghai. 

Lauwers en zijn generatiegenoten maakten school met 
een theater dat de Duitse theaterwetenschapper Hans-
Thies Lehmann als ‘postdramatisch’ omschreef, een anti-
narratief, antipsychologisch en antimimetisch theater dat 
niet langer coherente verhalen, aangedreven door perso-
nages met duidelijke motivaties, wilde vertellen, maar de 
kijker een reeks scenische fragmenten in de schoot wierp. 
In hun handen werd de werkelijkheid een complexe 
puzzel in plaats van een overzichtelijk verhaal. Het post-
dramatisch theater bracht erg uiteenlopende praktijken 
onder één noemer samen en groeide uit tot een model 
met grote culturele en institutionele legitimiteit.

De voorbije jaren slaagde Jan Lauwers erin om zich los te 
wrikken uit dat postdramatische harnas. Zijn theater werd 
genereuzer, toegankelijker, meer gericht op het vertellen 
en het samen delen, dan op de dramaturgische verwar-
ring. Die ontwikkeling werd concreet zichtbaar in zijn Sad 
Face/Happy Face-trilogie, met de eersteling Isabella’s 
Room (2004) als belangrijkste kantelpunt. Vanaf die voor-
stelling ensceneert Lauwers vaak het hyperpersoonlijke 
in een gespannen verhouding tot de grote buitenwe-
reld. The artist growing old lijkt ook milder te worden, 
melancholischer. Vragen over geschiedenis, genealogie 
en vergankelijkheid komen steeds nadrukkelijker boven-
drijven. In The Blind Poet (2015) komt Lauwers tot een 
synthese van de zoektocht die hij sinds Isabella’s Room 
consequent voert, namelijk hoe je erg persoonlijk theater 
voorbij de eigen ijdelheid tilt, om het publiek te kunnen 
raken en vragen te laten stellen over zichzelf. 

Van de grote en de kleine geschiedenis

Zodra het opleidingsparcours achter de rug is, 
maakt elke student aan de acteeropleiding van het 
Conservatorium in Luik (ESACT) een ‘carte d’identité’. 
Voor die oefening moet hij in de eigen familiegeschie-
denis graven, en naar verbanden speuren met de 
bredere historische context. De petite histoire blijkt altijd 
sterker verweven met de grande histoire dan men vooraf 
denkt. Je zou ook The Blind Poet kunnen zien als een 
reeks cartes d’identité van de leden van Needcompany.  
Het idee voor de voorstelling ontstond bij een bezoek aan 
de moskee van Córdoba, een van de centrale steden van 
het Moorse rijk (711-1492), met als hoogtepunt het kali-
faat Córdoba (929-1031), dat op dat moment het centrum 
van de Arabische en de Joodse cultuur was. Het voerde 
religieuze tolerantie hoog in het vaandel, ook tegenover 
de christenen. Met zijn bibliotheken stimuleerde het 
bewind een ongebreidelde wetenschappelijke en cultu-
rele vooruitgang, en dat meer dan zeshonderd jaar voor 

de Europese verlichting. Met zijn eigen ogen zag Lauwers 
in Córdoba hoe de christenen er een deel van de archi-
tectuur hadden uitgewist om een kathedraal te bouwen. 
De Mezquita was eerst een Romeinse tempel, daarna 
een Visigotische kerk, waarop de Moren een moskee 
bouwden, die in de 13de eeuw dus werd omgebouwd tot 
een kathedraal. In het architecturale complex dat er nu 
staat, zijn al die lagen zichtbaar. De geschiedenis onthult 
er zich als een palimpsest: elke laag verbergt een andere, 
nieuwe laag en maakt de voorgaande rijker.  

Lauwers duikt na zijn bezoek in de poëzie van de islam 
en raakt gefascineerd door de culturele rijkdom van 
het Moorse tijdsgewricht.  Die is niet gebaseerd op de 
kracht van één cultuur, maar op het gedurige spel van 
beïnvloeding en uitwisseling tussen culturen en geschie-
denissen. Terwijl onze tijd meer en meer geobsedeerd 
lijkt door idealen van monoculturele zuiverheid, leert 
Córdoba ons dat genealogieën nooit eenduidig of zuiver 
zijn en dat Europa in oorsprong tot in haar diepste vezel 
multicultureel is. Maar de geschiedenis wordt nu eenmaal 
geschreven door de overwinnaars. En zo verdween deze 
Arabische verlichting uit het westerse culturele geheugen.

Identiteit en gemeenschap

Voor The Blind Poet componeerde Lauwers zeven 
biografische portretten op basis van uitgebreide inter-
views met de leden van Needcompany en een onder-
zoek naar hun respectievelijke stambomen. Ze hadden 
niet alleen multiculturele roots gemeen; hun kleine 
geschiedenissen bleken langs tal van onvermoede lijnen 
verbonden met de grote geschiedenis, en met elkaar.  
De voorstelling verweeft familieverhalen waarin waar-
heid en verzinsel door elkaar lopen. 

Lauwers echtgenote Grace Ellen Barkey opent de voor-
stelling. ‘Ik ben een multicultureel wonder,’ roept ze uit. 
‘Grace Ellen Barkey. Multiculturality’. Indonesië, China, 
Duitsland en Nederland: allemaal stromen ze door haar 
aderen. Mohamed Toukabri onderbreekt haar: ‘Jij bent 
misschien een multicultureel wonder, maar ik ben de 
puurste monocultuur’. Wat later zien we hem als bling-
bling-Arabier in een luxueus pak, verknocht aan zijn 
smartphone. Maarten Seghers neemt ons mee naar  
de eerste kruistocht, naar de avonturen van Godfried  
van Bouillon, waarin het christelijke Westen geweld-
dadig clasht met het islamitische Midden-Oosten.  

HOE NÚ SAMEN TE LEVEN?

“ Terwijl eerdere voorstellingen 
van Lauwers op consequent 
afbraakwerk waren gebouwd, komt 
sinds Isabella’s Room de (epische) 
vertelling steeds nadrukkelijker  
op de voorgrond. ”
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Benoît Gob, verkleed als crimiclown, vertelt dan weer 
over zijn moeilijke jeugd in Luik, vol armoede en 
drankzucht. Jules Beckman is de cowboy van de groep, 
met boots, Stetson-hoed en gitaar. Hans Petter Dahl 
voert ons naar het Scandinavië van de Vikings, ‘le nord 
brumeux’, en zijn vrouw Anna Sophia Bonnema is een 
mennoniet uit Friesland. 

Zeker, sommige portretten exploiteren gretig allerhande 
culturele clichés, romantiseren voorvaderen en afstam-
ming en mythologiseren het eigen familiale verleden. 
Af en toe halen ze zichzelf genadeloos onderuit, zoals 
wanneer Vikingheld Dahl opbiecht dat hij er niet in 
geslaagd is een jongetje te redden van de verdrinkings-
dood omdat hij te dronken en stoned was. Terwijl de 
westerling zijn eigen libertaire vrijheid op de oevers 
viert, sterft een kind in het water. Plots zijn we terug in 
mediterraan Europa, op de Middellandse Zee waar boot-
vluchtelingen bij bosjes verdrinken, terwijl de Europese 
leiders onderhandelen over hun lot. 

Hoe nu samen te leven? In Lauwers’ voorstellingen 
staat de spanning tussen individu en collectiviteit vaak 
centraal. Marketplace 76 (2012) toont hoe de identitaire 
reflex vaak roet in het eten gooit. Het is een gitzwarte 
fabel à la David Lynch’ Twin Peaks of Lars von Triers 
Dogville waarin een kleine, besloten gemeenschap door 
groot onheil wordt getroffen en op haar cohesie en veer-
kracht wordt getest. Een banaal ongeluk – een ontplofte 
gasfles op de markt – is de start van een reeks rampen, 
die dood en vernieling naar het schijnbaar idyllische 
dorp brengen. Al snel blijkt dat achter de vreedzame 
sociale verhoudingen een pruttelende smurrie van 
incest, pedofilie en zelfmoord schuilgaat. Marketplace 
76 fileert politiek aangebrande begrippen als traditie, 
etniciteit of identiteit door ze binnen de snelkookpan van 
dit dorpje onder druk te zetten. Nooit wordt Lauwers 
cynisch, hoe grotesk de aaneenschakeling van rampen 
ook lijkt. Met Marketplace 76 wil hij écht begrijpen wat 
een gemeenschap ondanks alles samenhoudt, en hoe ze 

zichzelf kan heruitvinden, wanneer ze eindelijk durft te 
begrijpen dat haar eigen identiteit slechts een onhandig 
in stand gehouden illusie is.    

In zijn mooie dramaturgische notities bij The Blind Poet 
verwijst Erwin Jans naar Moorddadige identiteiten 
(1998) van Amin Maalouf. Alle geweld in de westerse 
geschiedenis is identitair gemotiveerd, zo stelt de Frans-
Libanese schrijver. Die gedachte loopt als een van de 
rode draden door The Blind Poet. Maar identiteit is niet 
alleen een bron van geweld, ze laat ons ook toe om 
betekenis aan onszelf en de ons omringende wereld te 
geven. Hoewel identiteit even complex en contradicto-
risch is als de werkelijkheid, wordt ze in tijden van angst 
en cultuuressentialisme eenduidiger ingevuld, om zo 
ook de werkelijkheid bevattelijker en beheersbaarder te 
maken. De verhalen van de zeven acteurs in The Blind 
Poet tonen aan dat hoe meer je in de geschiedenis 
terugkeert, hoe meer vertakkingen je vindt, hoe meer 
verweven en onzuiverder je identiteit wordt. De voor-
stelling nodigt uit om die meerlagigheid niet alleen te 
onderkennen, maar ook te koesteren. 

Family affairs

Voor Lauwers is zijn gezelschap niet zomaar een profes-
sionele structuur. Als theatrale én familiale gemeenschap 
heeft ze zowel op reëel als op metaforisch niveau bete-
kenis. Needcompany was altijd al een soort minisamen-
leving, een beetje zoals The Factory van Andy Warhol. 
Vandaar ‘Need-company’, als in ‘we need one another’. 
Maar ook: ‘a company in need of company’ – een 
gezelschap dat je als kijker rechtstreeks aanspreekt en 
uitnodigt om samen een avond door te brengen. ‘An 
evening with Jan Lauwers and his friends’, zo omschreef 
Lehmann de voorstelling Invictos (1991) ooit. 

Het gezelschap is ontstaan omdat Lauwers zich na zijn 
eerste stappen als theatermaker steeds nadrukkelijker als 

(B)
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regisseur ging profileren en dus een gezelschap nodig 
had. In The Blind Poet wordt echter duidelijk dat hij enkel 
regisseur kan zijn in het gezelschap van zijn ‘familie’: 
he needs company. Hij staat mee op scène, moet erbij 
zijn, elke avond opnieuw. Ook de legendarische Tadeusz 
Kantor deelde steevast het podium met zijn acteurs, om 
het spel nog live bij te sturen. Ook om als auteur van 
zijn eigen voorstelling te verschijnen en als verteller 
van de geschiedenis die zijn acteurs samen verbeelden. 
Lauwers’ aanwezigheid is van een geheel andere orde. 
Discreet, vlak voor het podium, zonder zelf het woord te 
nemen of in de gebeurtenissen in te grijpen, om liefdevol 
zijn spelers door de avond te begeleiden, als een soort 
eenmanskoor, maar ook als eerste publiek. De Lauwers 
op scène is een aanwezige afwezigheid.

Samenwerkingen binnen Needcompany zijn op 
persoonlijke en amoureuze verbanden gebaseerd – wat 
professioneel is, is tegelijk affectief, en omgekeerd. 
Sinds Isabella’s Room zet Lauwers die innig verbonden 
groep ook consequent in als dramaturgisch kader van 
zijn voorstellingen. In Sad Face/Happy Face wordt 
samen zijn ook samen zingen. Muzikaliteit en ‘chorali-
teit’ zijn de voornaamste bouwstenen van de theatertri-
logie. Samen zingen creëert gemeenschap, verbindt. 
Zonder koor verliest de Griekse tragedie al haar poli-
tieke en sociale betekenis. Wat dan rest, is niet meer dan 
een verhaaltje, voortgestuwd door ‘larger than life’-fi-
guren. In Sad Face/Happy Face brengt de choraliteit de 
figuren bij elkaar, maar zij reikt ook de hand naar het 
publiek. Op het podium zien de toeschouwers mensen 
met verschillende levensverhalen en achtergronden die 
samen zingen en zo een gemeenschap vormen, ondanks 
alles. En het publiek, dat ziet zichzelf, voelt dat het 
mogelijk is om wél samen te zijn, voorbij alle existen-
tiële eenzaamheid. In Isabella’s Room houdt een vrouw, 
Isabella, gespeeld door Viviane De Muynck, die gemeen-
schap samen, om ze daarna evengoed te destabiliseren. 
Zij is de moeder, maar ook de hoer van de geschiedenis, 
zij is zorg en geweld, liefde en lust, nestwarmte maar 
ook onpeilbare afgrond. 

De kracht van de vertelling

In The Blind Poet wordt het ambacht van de regisseur 
Lauwers heel duidelijk zichtbaar. Alles op scène lijkt 
zomaar te ontstaan, achteloos, vanuit het niets, orga-
nisch en vloeiend. Het voelt alsof hij de hele voorstelling 
uit de losse pols heeft geregisseerd – dat is, vermoed ik, 
slechts schijn. Wat op het eerste gezicht slechts een reeks 
brokstukken zijn (zeven biografische vertellingen zonder 
onderliggende plot na elkaar geplaatst), vloeit naad-
loos samen. De fragmenten worden samengehouden 
door een consequente plastische beeldtaal. Lauwers’ 
voorstellingen zijn dan ook het werk van een beeldend 
kunstenaar. Ze hebben visuele en sculpturale kwaliteiten. 
The Blind Poet bevat een paardenlijf op een kraan, twee 
grote robots of schaakstukken, een gigantische ballon 
die een kankercel moet voorstellen, prachtige kostuums, 
een batterij spots tegen de achterwand enzovoort. 
Samen vormen deze elementen een theatrale installatie. 
Vaak zijn de voorwerpen ook een soort fetisj, die door de 

levens van de personages spookt, maar er ook betekenis 
aan geeft, zoals de etnografische collectie van Lauwers’ 
vader in Isabella’s Room. 

Terwijl eerdere voorstellingen van Lauwers op conse-
quent afbraakwerk waren gebouwd – van dramatische 
vertelstructuren, van coherentie en illusie, van psycho-
logie en personages – komt sinds Isabella’s Room de 
(epische) vertelling steeds nadrukkelijker op de voor-
grond. Niet als ordenend principe (‘ik leg uit en duid’), 
maar als een gemeenschapsvormend ritueel, om vat 
te krijgen op het eigen leven, maar meer nog op de 
werkelijkheid (‘we proberen te begrijpen’). Lauwers laat 
daarmee het postdramatisch theater opnieuw aansluiten 
bij de epische traditie van Brecht, een theater dat steeds 
de vertelinstantie expliciteert om zo het fundamenteel 
fictieve karakter van elke werkelijkheid te onthullen,  
in het theater maar ook daarbuiten. 

Elke gemeenschap heeft behoefte aan verhalen, aan fictie, 
om zichzelf en de werkelijkheid te begrijpen. Niet door 
de fictie voor werkelijkheid te nemen, maar precies door 
die fictie als verbeelding te onderkennen, kunnen nieuwe 

“ Het publiek, dat ziet zichzelf, 
voelt dat het mogelijk is om  
wél samen te zijn, voorbij alle  
existentiële eenzaamheid. ”

(C)
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verhalen worden geschreven, voorbij het desolate land-
schap van de postmoderne crisis. Lauwers evolueerde in 
zijn werk op die manier weg van de postmoderne ironi-
sering (die ondertussen tot een inwisselbare mainstream-
smaak geëvolueerd is) en de postdramatische esthetica 
(die ondertussen een verregaande academisering onder-
ging). Door te kiezen voor een meer persoonlijke aanpak, 
speelt Lauwers secuur met het delicate evenwicht tussen 
zelfreferentialiteit en generositeit. The Blind Poet zou een 
ijdele voorstelling kunnen zijn, indien ze alleen maar artis-
tieke autobiografie was, maar dat is ze nooit. Via het ‘ik’ 
van de maker passeren we langs het ‘wij’ van het gezel-
schap, om zo uit te komen bij het ‘wij’ van de verbeelde 
gemeenschap die elk publiek is. 

Sinds Isabella’s Room neemt Lauwers gestaag afscheid 
van de postmoderne gelatenheid waarin alleen existen-
tiële twijfel en versplintering restten. Zijn voorstellingen 
worden steeds humaner, ja, zelfs liefdevoller, balance-
rend op de grens tussen pessimisme en levenslust. The 
Blind Poet is de culminatie van die zoektocht. Zonder 
ironie stelt hij de vraag: hoe nu samen te leven? Het 
antwoord ligt niet in de onmogelijkheid van de postmo-
derne deconstructie. De toeschouwer loopt niet langer 
verloren in het labyrint van zijn existentiële leegte. Zeker, 
de Geschiedenis is ten einde, de grote ideologische 
Verhalen uitverteld, verleden en toekomst zijn niet langer 
richtinggevend voor het heden. Ook eenduidige inter-
pretaties van de werkelijkheid en van de ficties waarin 
we die werkelijkheid proberen te vatten, zijn niet langer 
mogelijk. Het antwoord ligt in de generositeit waarmee 
we zelf met de fragmentarische, onzuivere identiteiten, 
die van ons én die van de ‘ander’, aan de slag willen en 
durven gaan. Lauwers laat liefdevol zien hoe de wester-
ling worstelt met zijn eigen verleden, maar vooral met 
zijn heden, hoe hij een eigen plek probeert te vinden  
in deze nieuwe, complexe wereld. Particuliere verhalen 
kunnen daarbij helpen. In The Blind Poet verschijnt 
vertellen niet alleen als overleveren, maar ook als  
overleven. Als een noodzaak. 

Niet toevallig verwijst de titel van de voorstelling naar  
de blinde Syrische dichter Abu l-‘Alaa al-Ma‘arri (973-
1057). Ook Homeros was blind. En ook hij probeerde  
de mens een plaats in de geschiedenis te geven, via  
de particuliere verhalen van een aantal families.

The Blind Poet staat tussen 11 en 22 oktober  
geprogrammeerd in Théâtre La Colline in Parijs. 
Isabella’s Room staat op 9, 10 en 11 november in  
Théâtre National in Brussel.

Karel Vanhaesebrouck doceert theater- en cultuur-
studies aan de ULB en het RITCS in Brussel. Hij is 
tevens gastdocent aan het ESACT in Luik. Hij is actief 
als essayist en dramaturg.

(A) The Blind Poet 
+ (C) © Maarten Vanden Abeele
 (B) Isabella’s Room
+ (D) © Eveline Vanassche

“ In The Blind Poet verschijnt 
vertellen niet alleen als overleveren, 
maar ook als overleven.  
Als een noodzaak.  ”

(D)
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De theorietekst  
als protagonist

Speculatieve experimenten in de hedendaagse (podium)kunst

september 2017

Omgaan met onze onbegrijpelijke 
werkelijkheid door ze op een specu-
latieve manier te benaderen: dat is de 
essentie van het speculatief realisme, 
dat zowel kunstenaars als theoretici 
aantrekt. Theatermakers brengen 
bestaande theorieteksten in een experi-
mentele setting, terwijl speculatieve 

filosofen hun ideeën presenteren in 
sciencefictionscenario’s of genres als 
theory-fiction. Daarbij is het voortdu-
rend zoeken naar een goede balans:  
als de speculatie te ver wordt gedreven, 
verliest zij haar productieve kracht.

Door Lietje Bauwens

(A)
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In onze op informatiesamenleving gebaseerde maat-
schappij zoeken ook theatermakers naar nieuwe manieren 
van kennisontwikkeling. Kunnen zij de veelal gekwanti-
ficeerde en geformatteerde beperktheid van de heden-
daagse academie overstijgen? In de jaren 1990 liet de 
educational turn al een fascinatie zien van de kunstwereld 
met kennisproductie en met alternatieve onderwijsstruc-
turen. Vandaag de dag zijn lecture-performances een 
bekend fenomeen en speelt theorie vaak een belangrijke 
rol in artistieke contexten. Maar nu valt nog iets anders 
op: makers zoeken niet langer alleen naar inspiratie of 
verantwoording voor hun werk, maar schuiven bestaande 
theorieteksten als protagonisten naar voren, om deze 
vervolgens via performatieve manipulaties verder te 
ontwikkelen in (nog) onvoorspelbare richtingen. 

Deze benadering van theorieteksten is zowel een uiting 
van als een bijdrage aan een hedendaagse speculatieve 
beweging, het Speculative Realism. Die stroming wendt 
zich af van de deconstructivistische en postmoderne kritiek 
en richt zich op nieuwe grote verhalen, waarbij fictie en 
werkelijkheid niet langer gescheiden door het leven gaan. 
Gevat en uitgewerkt in een filosofische theorie maakt 
het speculatief realisme duidelijk dat we alleen met onze 
onbegrijpelijke werkelijkheid kunnen omgaan door deze 
op een speculatieve manier te benaderen – een speculatie 
die geworteld is in het menselijke kennisapparaat. 

Dit heeft twee tegengestelde, maar overeenkomstige 
bewegingen tot gevolg: enerzijds nodigen kunstenaars 
(niet per se inhoudelijk aan het speculatief realisme 
verbonden) theorieteksten als actoren uit op het podium, 
terwijl anderzijds ‘speculatieve theoretici’ zich meer en 
meer buiten de muren van de academie begeven. Zij 
zien hun artistieke experimenten niet als zijproject, maar 
als essentieel onderdeel van het wetenschappelijke 
onderzoek. Het speculatieve aspect van deze kruisbestui-
vingen zit in de gemeenschappelijke poging het onbe-
kende te injecteren in ons denkvermogen, en dit beetje 
bij beetje uit te rekken zodat ook contingentie – een 
sleutelterm binnen het speculatief realisme, waarmee 
de onvoorspelbare natuur van de werkelijkheid wordt 
aangeduid – hierbinnen een plek kan krijgen. 

Het theater blijkt een aantrekkelijke context voor het 
testen van verschillende kennis-(mind)settings, maar 
dit roept ook kritische vragen op: kunnen performatieve 
en artistieke ingrepen theorieteksten verrijken? En: op 
welk punt neemt de speculatieve manipulatie zodanig 
de overhand dat van kennisontwikkeling eigenlijk geen 
sprake meer is?

Van ‘wat is’ naar ‘wat kan zijn’

Het precieze begin van de speculatieve beweging is 
moeilijk te traceren, maar de samenkomst van Ray 
Brassier, Quentin Meillassoux, Graham Harman en Ian 
Hamilton Grant op het Goldsmiths College (Universiteit 
van Londen) in 2007 was een belangrijk moment. Hoewel 
de vier denkers op veel punten van mening verschillen, 
deelden zij één overtuiging die kenmerkend werd voor 
het speculatief realisme: het moet afgelopen zijn met 

de verlichte, correlationistische opvatting dat de wereld 
alleen de betekenis heeft die de mens haar geeft. Ook 
datgene wat we niet (kunnen) zien, kennen of weten, 
‘bestaat’ – een ontologisch standpunt dat onlosmakelijk 
verbonden is met de hedendaagse technologische, 
klimatologische en financiële complexiteit die ons huidige 
voorstellingsvermogen lijkt te overstijgen. We kunnen hier 
alleen door middel van speculatie mee leren omgaan.

Het speculatief realisme is een rationeel project: door 
wat zich buiten de menselijke waarneming afspeelt ook 
als ‘werkelijk’ te aanvaarden, wordt het mogelijk het 
imaginaire een plek te bieden binnen ons kennisappa-
raat. Filosoof Reza Negarestani zet zich dan ook af tegen 
voorstellen die het humanistische, rationele project 
achter zich willen laten – zoals post-, trans- en non-hu-
manistische overtuigingen doen – en stelt daarentegen 
een inhumanisme voor. Geen ontkenning, maar een 
toewijding aan het humanisme en aan rationaliteit als 
zijnde een continue (re)constructie en herziening van wat 
het (op dit moment) betekent om mens te zijn1. Alleen 
vanuit een analyse en erkenning van ‘wat is’, kan worden 
toegewerkt naar ‘wat kan zijn’. Speculatieve kennisont-
wikkeling is dus altijd zowel een ‘denken over’ als een 
performatieve beweging die het (nog) ongekende aftast 
en omarmt. De grenzen van de rede moeten niet alleen 
in kaart worden gebracht, maar tegelijkertijd keer op 
keer worden verlegd. 

De speculatieve academie

In lijn met deze inhoudelijke speerpunten van het 
speculatief realisme is het dan ook niet zo gek dat veel 
van zijn (be)denkers geïnteresseerd zijn in (science-)
fiction en zich buiten de academische context begeven. 
Zo is het Speculative Realism voor een aanzienlijk 
gedeelte ontstaan en ontwikkeld op niet-academi-
sche platforms, zoals het para-academische tijdschrift 
Collapse of blogs als Speculative Heresy, Accursed 
Share, Planomenology en Naught Thought2. Dit gebruik 
van dergelijke (digitale) methodologie kan op zich al 
worden gezien als een vorm van experimentele filo-
sofie. Het is voor veel van de denkers belangrijk om 
in hun uitingen het descriptieve te overstijgen en niet 
alleen over speculatie te schrijven maar de tekst zelf 
al een poging tot speculatie te laten zijn. Waar voor 
postmoderne en deconstructivistische theorieën de ‘in 
zichzelf gekeerde’ academische vorm goed aansloot 
bij de beschreven discourskritieken, stelt de specula-
tieve beweging een constructief denken voor dat het 
voorstellings vermogen oprekt met fantasierijke en 
ambitieuze proposities. Om trouw te blijven aan hun 
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inhoudelijke uitgangspunten voelen veel speculatieve 
filosofen zich daarom genoodzaakt experimentele 
vormen van kennisproductie te omarmen als fundamen-
teel onderdeel van hun theoretische onderzoek.

‘Theory-fiction is the simulating engine of philosophy’, 
stelt Reza Negarestani, die in het genre van de filosofi-
sche horror-sciencefiction Cyclonopedia (2008) schreef. 
Die publicatie vind je in de boekenwinkel dus niet bij de 
fictie, maar op de filosofieafdeling. Daarnaast verscheen 
van ‘speculative designer’ en theoreticus Benjamin H. 
Bratton het experimentele theory-fictionwerk Dispute 
Plan to Prevent Future Luxury Constitution (2015). 
Graham Harman plaatst op zijn blog sciencefictionscena-
rio’s waarin hijzelf en andere speculatief-realisten met 
elkaar vechten over ‘de toekomst van de filosofie’. 

Ook muzikale samenwerkingen vallen op. Zo begeeft Ray 
Brassier zich in de noise-scene en dacht Meillassoux mee 
met Florian Hecker over diens compositie Speculative 
Solutions. In een uitgeschreven conversatie tussen de 
filosoof en de muzikant3 argumenteert Meillassoux 
dat we de contingente natuur van de wereld, die hij 
‘hyperchaos’ noemt, alleen kunnen benaderen door 
een ‘toolbox’ te creëren die voortdurende verandering 
voelbaar maakt. In plaats van een muziekstuk te maken 
dat ‘merely a sonification of the idea (van hyperchaos, 
red.)’ is4, stelt Hecker dan ook voor om een dialoog te 
laten ontstaan tussen zijn experimentele compositie, de 
cd-box en het bijgevoegde boekje met fragmenten uit 
het werk van Meillassoux. Hij laat deze drie elementen 
continu naar elkaar doorverwijzen. Hyperchaos is geen 
uitzondering, maar de regel. Het is geen genre, stijl of 
staat, maar een ervaring. Een speculatief kunstwerk 
moet dan ook geen representatie van contingentie 
(willen) zijn, maar een setting creëren waarin deze in 
haar wetmatigheid wordt blootgelegd en uitgeoefend. 

Een aantal jaar geleden maakte filosoof Armen 
Avanessian met kunstenaar Andreas Töpfer het boek 
Speculative Drawings (2014) waarin de tekeningen geen 
weergave van of illustratie bij de theorie zijn, maar 
hieraan voorafgaan en worden ingezet als setting voor 

nieuwe manieren van lezen en denken. De vraag die 
centraal staat, is hoe je kunt denken met kunst in plaats 
van over kunst. Dit ontwikkelde Avanessian verder in zijn 
project DISCREET tijdens de afgelopen Berlijn Biënnale 
2016, met als thema ‘the present in drag’. In plaats van 
een esthetische weergave te maken, richtte Avanessian 
in de Akademie der Künste een Intelligence Agency for 
the People op. Daarin kwamen drie weken lang data- 
analisten, theoretici en hackers samen om na te denken 
over nieuwe codes en strategieën. Hij bracht geen in 
het heden gewortelde descriptie van wat voor ons ligt, 
maar een constructieve deelname aan de vormgeving 
hiervan. Geen kennisoverdracht, maar performatieve 
kennisproductie. 

Op 18 april jongstleden nodigde ik, samen met Wouter 
De Raeve en Alice Haddad, vanuit het onderzoekspro-
ject Perhaps it is High Time for a Xeno-architecture to 
Match Armen Avanessian uit om samen met architect 
Markus Miessen in het Kaaitheater het neologisme 
‘xeno-architecture’ uit te werken. Ze besloten geen lezing 
te geven, maar verschillende geur-, video- en perfor-
mancekunstenaars uit te nodigen om het concept live 
te ‘testen’. Vanuit een verlangen naar het onverwachte 
lieten Avanessian en Miessen de artiesten geheel vrij in 
hun benadering van wat xeno-architectuur zou kunnen 
zijn. Waar een aantal van de bovenstaande voorbeelden 
zich nog in zekere mate verhouden tot (bestaande) 
theorieteksten, werd deze relatie in de black box van het 
Kaaitheater losgelaten. De desoriënterende uitkomst 

 “ Een speculatief kunstwerk 
moet ook geen representatie van 
contingentie (willen) zijn, maar een 
setting creëren waarin deze in haar 
wetmatigheid wordt blootgelegd  
en uitgeoefend. ”
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wierp een belangrijke kritische vraag op: kun je nog wel 
van kennisproductie spreken wanneer kennis het toneel 
verlaat, en de artistieke ingreep de overhand krijgt op de 
theorie die hij verder beoogt te ontwikkelen? 

Performatieve theorie-manipulatie 

Zoals hierboven beschreven, bestaat het speculatieve 
project uit zowel een rationele analyse van ‘wat is’ als 
een imaginaire voorstelling en aftasting van ‘wat kan 
zijn’. Waar de verhouding tussen het kenbare en onbe-
kende door academici als Meillassoux, Negarestani en 
Avanessian wordt geproblematiseerd aan de hand van 
artistieke onderzoeksmethoden, uit de speculatieve bewe-
ging zich in het theater door bestaande (en dus niet per se 
SR-gerelateerde) theorieteksten in experimentele settings 
te plaatsen en deze van binnenuit performatief uit te 
dagen om zo onze (opvatting van) kennis uit te breiden. 

Het werk van choreograaf Michiel Vandevelde is in deze 
context een goed voorbeeld. Zijn vierluik, waarvan de 
eerste drie voorstellingen reeds zijn getoond, is een 
zoektocht naar nieuwe theatrale vormen voor theoreti-
sche (filosofie) teksten. In Love Songs (veldeke) worden 
vijfentwintig politiek-filosofische teksten gezongen 
door negen jongeren. In Antithesis: The Future of the 
Image verbindt hij theorie aan door hem gekannibali-
seerde, populaire muziekfragmenten en bijbehorende 
dansbewegingen. Vanuit een nieuwsgierigheid naar 
‘de toekomst van het beeld’ tast Vandevelde de moge-
lijkheden af van reproductie en re-appropriation terwijl 
teksten over dit onderwerp (onder andere The Future of 
the Image van eigen hand en HAPPIDROME: Part One 
van Adam Curtis) op de achtergrond worden geprojec-
teerd. Samen, maar in stilte leest het publiek de tekst-
fragmenten, die meer dan achtergrondinformatie een 
bril zijn om de performance te lezen. Als het originele, 
‘onschuldige’ beeld door technologische manipulaties 
niet meer bestaat, wat betekent dit dan voor tekst, 
theorie en, sterker nog, voor ons denken? 

In Our Times, zijn derde voorstelling, gaat Vandevelde 
hier verder op in. Wederom spelen bestaande teksten 
(Wat doet ons denken?, een briefwisseling tussen filosoof 
Jean-Luc Nancy en curator Daniel Tyradellis) een grote 
rol. Dit keer worden ze in een op de film Spring Breakers 
geïnspireerde setting nagezongen op hiphop- en popme-
lodieën, terwijl zakken chips en snoeprepen met honk-
balknuppels de zaal worden ingemept. Hoe beïnvloeden 
filosofie en popcultuur elkaar en (op welke manier) 
kunnen we hedendaagse nihilistische vluchtigheid inzetten 
voor nieuwe manieren van kennisontwikkeling? Plaatsen 
de herkenbare tonen van Britney Spears’ Everywhere 
Nietzsche, Heidegger of Plato in een nieuw, aantrekkelijker 
daglicht? Our Times roept belangrijke vragen op, maar 
blijft vaag in zijn suggesties. De soms bijna ridicule tekst-
manipulatie is hier sterker aanwezig dan in Antithesis en 
het is vaak moeilijk om de inhoud nog goed te begrijpen.

Het samenbrengen, verweven en manipuleren van 
bestaande teksten zien we ook terug in de gevierde 
video-installatie Manifesto van regisseur Julian 

Rosefeldt, momenteel onder meer te zien op het Athens 
and Epidaurus Festival. In een enorme, verduisterde 
zaal zijn op dertien verschillende grote schermen simul-
taan verschillende fragmenten van kunsthistorische 
manifesten te zien, door actrice Cate Blanchett vertolkt 
in verschillende hedendaagse situaties. Zo spreekt ze 
als nieuwslezeres over conceptuele kunst en onderwijst 
ze Dogma 95 aan 10-jarige kinderen, waarna ze op het 
schoolbord Jean-Luc Godard citeert: ‘It doesn’t matter 
where you take it from, but where you take it to.’ Door 
steeds voor een andere video plaats te nemen kun je 
zowel de aparte films bekijken als het gevoel hebben 
door een collage-installatie te wandelen. Het hoogtepunt 
is de ontmoeting van de verschillende schermen, waarbij 
alle karakters van Blanchett tegelijk de zaal inkijken en 
synchroon op luide en steriele toon sleutelparagrafen uit 
hun manifesten voordragen. Hoewel de teksten inhou-
delijk niet zijn gelieerd aan het speculatief realisme, 
maakt deze immersieve samenkomst de stuwkracht van 
de manifesto’s en de constructieve werking van (hun) 
speculaties voelbaar. 

Waar het bij samen-in-stilte lezen (Antithesis) of luis-
teren (Manifesto, Love Songs en Our Times) natuurlijk 
ook om een participatieve aangelegenheid gaat, zetten 
collectieve leesclubs nog een stap verder door in perfor-
matieve context samen teksten hardop uit te spreken. 
Zo organiseerde Aleppo, een Brussels laboratorium voor 
experimenten op het vlak van performance en politiek, 
vorige zomer als onderdeel van het openbare-ruimte-
festival Parckfarm een over twee avonden gespreide 
lezing van het Xenofeminist Manifesto (een feministi-
sche ‘toepassing’ van het speculatief realisme) in het 
Dudenpark. Tijdens Poppositions 2017 werden in het 
oude, koloniale ING-gebouw theorieteksten gelezen over 
white privilege. Ondanks de verschillende settings (tech-
nofeministische proposities in de natuur, het schuldge-
voel van de koloniale omgeving) en kleine performatieve 
ingrepen (op vlak van leesritmes en -tempo’s en een 
soort luisteroefening in nederigheid) blijven deze lees-
clubs dicht bij een traditioneel academische seminarie-
vorm waarin het begrijpelijk maken centraal staat. 

Kunstenaar Henry Andersen en choreograaf Bryana Fritz 
zetten met hun, wat zij noemen ‘semi-fictional’ Slow 
Reading Club (SRC) een stap verder richting ‘wat kan 
zijn’. Met de deelnemers behandelen Andersen en Fritz 
verschillende teksten in steeds wisselende choreografi-
sche en ruimtelijke contexten vanuit de vraag hoe deze 

 “ Wat is de balans tussen ‘te 
veilig’ en ‘te veel’? De speculatieve 
experimenten van Vandevelde, 
Rosefeldt, Fritz, Andersen en 
Aleppo geven een waardevolle 
aanzet om hier verder over na  
te denken. ”
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het collectieve en individuele lezen beïnvloeden. In plaats 
van de teksten te deconstrueren wordt kritiek opgeschort, 
waardoor in een intieme relatie tussen lezer en tekst 
iets ongekends tot stand kan komen. De protocollen die 
Fritz en Andersen zorgvuldig opzetten, hebben tot doel 
het menselijk lichaam in een ongewone verhouding tot 
het lichaam van de tekst te plaatsen. Gezamenlijk wordt 
bijvoorbeeld het gedicht Hammer/Tulip van Cody-Rose 
Clevidence gelezen, waarbij de leesgroep als collectief 
lichaam aangeeft hoelang de stiltes tussen elk woord 
zijn. Ook schenken Fritz en Andersen een thee die tong 
en geest wat verdooft, waarna in tweetallen The Atrocity 
Exhibition van toonaangevend speculatief denker en 
schrijver J.G. Ballard wordt ‘geërotiseerd’. ‘Probeer de 
noodzakelijkheid van elke aanraking en elke uitspraak 
te voelen’, luidt de opdracht. Dit is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan: het licht bedwelmende middel en de fysieke 
verbondenheid tijdens het lezen creëren een intieme 
sfeer die vaker afleidt dan daadwerkelijk verdiept.  

speculatie versus Speculatie

Bovenstaande voorbeelden zijn geen artistieke repre-
sentaties van het Speculative Realism maar bewuste 
of onbewuste pogingen om het menselijke begripsap-
paraat via speculatie te vergroten. ‘In plaats van ofwel 
kennis-overdracht ofwel kennis-productie denk ik liever 
aan kennis-totstandkoming”, zegt Bryana Fritz wanneer 
ik haar vraag naar de producerende krachten van samen 
lezen. Een mooie nuance die de hierboven aangehaalde 
voorbeelden en bewegingen eer aandoet: door afstand 
te nemen van de illusie controle te hebben over kennis of 
tekst, deze juist los te laten in een ontmoeting met lezers, 
luisteraars, andere objecten en vooral met elkaar, wordt 
niet geprobeerd het onbegrijpelijke begrijpelijk te maken, 
maar juist om het rationele voorstellingsvermogen 
te vergroten zodat ook het onbegrijpelijke hierin kan 
bestaan. In Our Times en de Slow Reading Club worden 
de theorieën echter zodanig gemanipuleerd en vrijgelaten 
dat het moeilijk blijkt deze inhoudelijk nog goed te volgen. 
Hebben we hier te maken met een onbegrijpelijkheid  
die het kenvermogen (op de lange termijn) uitrekt, of  
een onbegrijpelijkheid die haar functie is verloren? De 
speculatieve beweging ontstond vanuit een ongenoegen 
met deconstructieve en postmoderne Kritiek (hoofd-
letter); om na te denken over nieuwe richtingen is kritiek 
(kleine k) noodzakelijk, maar het dient geen doel op zich 
te worden. Eenzelfde gevaar schuilt in een fetisjering van 
speculatie, waarbij de verbeelding zich, zoals Negarestani 
waarschuwt, niet meer binnen de veranderlijke grenzen 
van de rede bevindt, maar hierbuiten de vrije loop krijgt. 
‘Wat kan zijn’ wordt nonsens wanneer de banden met 
‘wat is’ worden doorbroken. Hoe groot kan de letter S 
van speculatie groeien voordat zij haar productieve kracht 
verliest? Wat is de balans tussen ‘te veilig’ en ‘te veel’?  
De speculatieve experimenten van Vandevelde, Rosefeldt, 
Fritz, Andersen en Aleppo geven een waardevolle aanzet 
om hier verder over na te denken.

In lijn met een volwaardige interpretatie van ‘contin-
gentie’ is het nieuwe of onbekende niet per definitie een 
volledige verbastering van het origineel. De contingentie 

van het bestaan, de voortdurende mogelijkheid van 
volledige en onbegrijpelijke verandering, zit hem juist in 
het feit dat we niet kunnen voorspellen hoe de wereld 
er morgen uitziet en dus ook niet of die überhaupt 
wel verschilt van de wereld van vandaag. Geforceerde 
wanorde is slechts een andere, zij het onverwachte of 
overdreven, vorm van orde. Een overdreven creatie 
van chaos, crisis en snelheid gaat voorbij aan de ware 
aard van contingentie, waarin ook niet-verandering als 
onmisbare optie dient te worden erkend. Deze opvatting 
van contingentie werpt wellicht een nieuw licht op de 
idee van het speculatieve experiment: ‘The difficulty is’,  
zegt Meillassoux tegen Hecker, ‘to break with this lawful 
randomness in a way that is other than random and 
show that controlled narratives can still be constructed 
in a world without substance’.5

De grote uitdaging voor kennis-totstandkoming en 
ontwikkeling van een nieuw speculatief kennisapparaat 
zit dus misschien niet zozeer in het performatief onbe-
grijpelijk maken van wat academisch begrijpelijk is, maar 
in het testen van vervreemdende settings en manipula-
ties, waarin op experimentele wijze wordt afgetast hoe 
het is om werkelijke contingentie te leren. 

Lietje Bauwens studeerde filosofie in Amsterdam  
en woont nu in Brussel waar ze werkt als schrijver en 
programmamaker aan onder andere Perhaps it is  
High Time for a Xeno-architecture to Match. Daarnaast 
is ze als redacteur verbonden aan het kunstmagazine 
Mister Motley.

(A) Our Times, Michiel Vandevelde
 © Clara Hermans
(B) Manifesto © Julian Rosefeldt

1 E-flux journal #52 – february 2014  
Reza Negarestani – ‘The Labor of  
the Inhuman, Part 1: Human &  
Part 2: Inhuman’. 

2 Sommige blogs zijn niet langer 
beschikbaar. 

3 Speculative Solutions: Quentin 
Meillassoux and Florian Hecker talk 
Hyperchaos, 22 juli 2010, https://www.
urbanomic.com/document/speculative-
solution-meillassoux-hecker/.

4 Ibid.
5 Ibid.
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Werk voor een  
jong publiek

Dirk De Lathauwer over 20 jaar fABULEUS

september 2017

fABULEUS, het Leuvense productie-
huis voor jong talent, vierde vorig  
jaar zijn 20ste verjaardag. In twee 
decennia groeide het uit van een 
piepklein jongerengezelschap tot  
een uniek dans- en theaterhuis met 
internationale uitstraling. In juni 2017 

werd fABULEUS bekroond met de 
Ultima Podiumkunsten. Tijd voor een 
terug- en vooruitblik met artistiek 
leider Dirk De Lathauwer.

Door Els Van Steenberghe

(A)
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Dinsdag 13 juni 2017. Dirk De 
Lathauwer en zijn team staan te 
stralen op het podium van de 
Gentse Vooruit. Hun theaterhuis, 
waar tientallen jonge podiumkunste-
naars – onder wie Evelien Bosmans, 
Timeau De Keyser, Jan Martens, Tom 
Struyf, Katrien Valckenaers, Michiel 
Vandevelde, Sarah Vanhee, Thomas 
Vantuycom en Jozef Wouters – als 
jongere in alle veiligheid en vrolijk-
heid konden groeien, heeft zopas 
de Ultima Podiumkunsten 2016 
gewonnen. ‘Daar waar kinderen 
niet langer aan het handje van hun 
ouders lopen, opent fABULEUS 
deuren, zonder bij het handje te 
nemen, met grote bevlogenheid en 
oprechte interesse en vertrouwen 
in de verscheidene kunnens van de 
jonge snaken’, aldus de jury. ‘Dat de 
jury onze producties én onze praktijk 
loofde, is veelzeggend,’ zegt Dirk De 
Lathauwer, sinds 1996 artistiek leider 
van fABULEUS. Hij schuurt tegen 
de vijftig aan, maar is gezegend met 
de energie van een bijna-twintiger. 
Is fABULEUS het perfecte excuus 
om zijn bestaan in jeugdbewe-
gingsmodus te houden? ‘Helemaal 
niet’, zegt hij. ‘Ik had nooit veel met 
jeugdbewegingen. Ik ben wél sinds 
mijn kindertijd gefascineerd door 
literatuur en theater. En terwijl ik  
in Leuven Romaanse Talen 
studeerde, ontdekte ik in STUK 
de hedendaagse podiumkunsten. 
Daarna dook ik in de theaterweten-
schap en deed tegelijk mijn burger-
dienst bij Jonna, een toneelwerking 
voor kinderen en jongeren vlak  
bij Leuven. Uit die cocktail is  
fABULEUS ontstaan.’

ETC Jonna is een toneelschool 
die aanvankelijk de sociale 
cohesie in een arbeiderswijk 
wilde versterken. Welke rol 
speelde u er?

Dirk De Lathauwer: Naast de work-
shops organiseerden zij sinds 1991 
een tweejaarlijks internationaal thea-
terfestival voor jongeren: Fabuleus. 
Mijn burgerdienst bestond erin de 
festivaleditie van 1993 te coördi-
neren. We wilden internationale 
jeugdvoorstellingen met jongeren 
tonen en ontmoetingen tussen 
jongeren van verschillende culturen 
mogelijk maken.

ETC Hoe prospecteerde u?

We bekeken vooral ingestuurde 
VHS-cassettes. Mijn blik werd 
beïnvloed door het feit dat ik thea-
terwetenschapper was. Ik koos niet 
voor stukken waarin jongeren als 
een ‘probleem’ of een ‘pedago-
gisch project’ werden beschouwd, 
maar voor stukken die artistieke 
kwaliteit bezaten en professioneel 
aanvoelden.

ETC Hebbes, de profilering van 
wat het productiehuis  
fABULEUS zou worden.

D.D.L. Klopt. Al is die profilering 
vooral een gevolg van een organi-
sche evolutie. Elk scharniermoment 
in onze groei kwam er door een 
vraag of ontmoeting. De eerste 
fABULEUS–productie – ‘t Barre land 
(Remko Van Damme, 1995) – was een 
antwoord op de vraag van enkele 
jongeren die met een professionele 
regisseur wilden werken en hun stuk 
overal wilden spelen. Jonna had het 
moeilijk met de auditieformule: onze 
artistieke doelstellingen botsten met 
hun maatschappelijke en laagdrem-
pelige insteek. Volkomen legitiem. 
Dus gingen we vanaf 1996 autonoom 
verder en we vonden een tijdlang 
onderdak bij de cultuur-educatieve 
organisatie Artforum. We wilden een 
productiehuis worden dat even straffe 
jongerenvoorstellingen maakte als 
Paul Peyskens toen bij Bronks.

ETC Wie of wat zorgde nog voor 
een groeispurt? 

D.D.L. In 2002, bijvoorbeeld, 
merkten we dat Sofie Palmers na 
Meisje Niemand (2000) en The Way 
Young Lovers Do (2001) klaar was 
voor méér dan spelen met leef-
tijdsgenoten. Tegelijk vroeg Marijn 
Vandeweghe – jeugdprogrammator 
van 30CC – om iets voor kinderen 
te maken. In diezelfde periode viel 
Steven Beersmans op tijdens zijn 
opleiding bij LUCA. We vroegen 
hem om met Sofie iets te maken. 
Zo ontstond Antoon en Mirabella 
(2002), onze eerste kinderproductie. 
Ander voorbeeld: mijn jeugd was 
gekleurd door de videoclips op MTV. 
Toen ik in 1997 Randi De Vlieghe zag 
dansen bij Contrecoeur, vermoedde 
ik dat hij een dansvoorstelling met 
jongeren kon maken. Artistiek hoog-
staand maar met dezelfde poppy-
ness als de choreografieën van 

Michael Jackson, Prince of Madonna. 
Ego Sublimo (1998) werd onze eerste 
dansproductie.
 Of nog: telkens als we merken 
dat we te lang in dezelfde vijver 
vissen, verruimen we onze blik. 
Daarom werkten we in 2003 met 
Stef Lernous, in 2009 met Alexandra 
Broeder en de voorbije periode 
met onder meer Nicole Beutler en 
Ugo Dehaes. De komende jaren 
zijn Haider Al Timimi, Claire Croizé, 
Abattoir Fermé, Jan Martens en 
Radouan Mriziga nieuwe namen. 
Twintig jaar en 87 producties verder 
durven we iedereen uitnodigen om 
met jongeren te werken.

ETC Hoe vult u de verantwoorde-
lijkheid in naar jongeren voor 
wie de drempel te groot is? 

D.D.L. Ik erken die verantwoor-
delijkheid. We voeren daar veel 
gesprekken over, proberen dingen 
uit. Maar jongeren toelaten omdat 
ze bijvoorbeeld een beperking of een 
kleur hebben, is niet de oplossing. 
In 2004 stelde Iris Bouche voor om 
Lilium te maken, een danscreatie 
over bewegingsplezier. De cast 
moest bestaan uit jongeren met en 
zonder een beperking. Ik fronste, tot 
bleek dat haar insteek puur artistiek 
was. Ze wilde die mensen met een 
beperking geen plezier doen, ze 
wilde gewoon met hen werken. 
 Uiteraard wil je op de scène 
‘de wereld’ weerspiegeld zien. 
Uiteraard willen we dat er mensen 
van verschillende culturele achter-
gronden naar onze audities komen. 
Maar het is niet haalbaar om een 
deelwerking op te starten zodat we 
net die jongeren bereiken. Hiervoor 

 “ In het huidige 
diversiteitsdiscours 
lijkt het soms alsof de 
kunstensector geen 
diversiteit zou willen. 
Onzin! Wij willen 
niets liever. Maar er 
zijn nog veel stappen 
te zetten, en niet 
alleen door ons. ”
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kunnen we beter samenwerken met 
jeugddiensten of OKAN-werkingen. 
Al is de inhoudelijke kloof tussen 
ons en die werkingen nog groot. 
Ondertussen rusten we niet op 
onze lauweren. Ter voorbereiding 
van de urban dance-productie Rats 
(2017) organiseerden we workshops 
in De Kriekelaar, in Zinnema en in 
Vilvoorde. De doorstroom naar de 
productie was schraal: één Brusselse 
jongere haalde de cast. Waarom? 
Die jongeren moeten vaak op eigen 
houtje in Leuven raken. Dat lukt om 
allerlei redenen niet. Ook daarom 
gaan we in zee met Al Timimi en 
Mriziga. Zij komen zelf naar ons toe 
met nieuwe verhalen, een ander 
netwerk én kunnen zelfs, indien 
nodig, de jongeren meenemen  
naar de repetitie. 
 Er passeerde overigens al veel 
kleur, al dan niet letterlijk. En bijna 
elke jongere met roots in Noord-
Afrika of het Midden-Oosten die de 
laatste jaren in een toneelopleiding 
is terechtgekomen en nu doorbreekt, 
kwam als jongere al bij ons. Ik denk 
aan Mourad Baaiz (They Have Got 
What it Takes to Be a Legend (2008), 
nu Action Zoo Humain), Rashif El 
Kaoui (Wolfsroedel (2006) en Jeanne 
(2007), nu KVS) en Maxime Waladi 
(Kasimir en Karoline (2010) en Sueños 
(2011), nu Action Zoo Humain).
 En neen, ik wil niet ‘uitpakken 
met namen’. Ik toon dat jongeren 
die op zoek zijn naar wat wij bieden, 
ons vinden. Whatever hun afkomst. 
In het huidige diversiteitsdiscours 
lijkt het soms alsof de kunstensector 
geen diversiteit zou willen. Onzin! 
Wij willen niets liever. Maar er zijn 
nog veel stappen te zetten, en niet 
alleen door ons. Dit is een sociolo-
gisch en demografisch proces dat  
je niet kunt forceren.

ETC Bieden jullie een vorm van 
jeugdwerking?

D.D.L. Wij zijn een soort mentoren 
voor jonge mensen met artistieke 
neigingen. Jarenlang hebben we 
de artistieke kwaliteit benadrukt en 
hebben we het nauwelijks over het 
proces gehad om toch maar niet 
in het vakje ‘jeugdwerk’ gestopt te 
worden. Maar de jury die ons de 
Ultima heeft uitgereikt, looft ons 
artistiek verhaal én de manier waarop 
we investeren in jongeren, als publiek 
en performers. Je merkt ook dat elk 

zichzelf respecterend theaterhuis een 
jongerenwerking opstart. De samen-
leving neemt jongeren ernstig, deels 
wegens de onbewuste associatie met 
‘radicaliserende jongeren’. Anderzijds 
beseft de sector dat we aan publieks-
verjonging toe zijn. Een artistieke, 
educatieve of participatieve jongeren-
werking uitbouwen, is een mogelijk 
antwoord.

ETC Een repertoire uitbouwen, 
zoals jullie, kan ook een 
antwoord zijn.

D.D.L. Zeker. Daar zit trouwens 
een paradox in onze werking. In 
de artistieke creatie houden we zo 
weinig mogelijk rekening met het 
feit dat ze jongeren zijn. Tegelijk 
maken we geen artistieke keuzes die 
ingaan tegen hun belang. Zo kon 
Liefdesverklaring (2014), het succes-
stuk dat Nicole Beutler en Magne 
van den Berg bij ons maakten, een 
geweldige tournee door Frankrijk 
maken. We hebben het niet gedaan, 
want de jongeren speelden de 
voorstelling al lang genoeg. Je 
moet hen vrij laten en hun nieuwe 
kansen gunnen. Wij geven jongeren 
een ontwikkelingskans door hen als 
publiek of als performer een eerste 
positieve kijk- of speelervaring mee 
te geven. Daarom schrijven we elk 
jaar audities uit. Zo krijgt elke gene-
ratie de kans om te spelen óf om dit 
spel als toeschouwer te ontdekken. 
 Onze producties met jongeren 
zijn vaak toegankelijker voor volwas-
senen dan voor jongeren, omdat ze 
codes hanteren die wat kijkervaring 
vragen. Maar omdat de performers 

leeftijdsgenoten zijn van de jongeren 
in de zaal, is er altijd wel een ingang 
en gaat er veelal een wereld voor hen 
open. Ook hier kun je niks forceren.

ETC Waarom hebben jullie nooit 
toegegeven aan de trend om 
de biografie van een jongere 
te ensceneren?

D.D.L. Als ik een maker vind die 
dat letterlijke kan overstijgen, zou 
ik het overwegen. Maar het wordt 
zo veel gedaan: vanuit improvisatie 
met jongeren een stuk maken ‘over 
hun leefwereld’. Dat levert meestal 
dezelfde voorstelling op. Ons prin-
cipe? We zoeken materiaal dat op het 
eerste gezicht ver van de jongere af 
staat, maar een fascinatie is van de 
maker. Vervolgens proberen we via 
dat materiaal zowel een ontmoeting 
als een botsing tot stand te brengen 
tussen de wereld van de maker 
en de wereld van de jongeren. De 
afstand tussen beide ‘leefwerelden’ 
wordt door het materiaal én het 
proces overbrugd. Dat levert span-
nend werk op. Niet zelden breekt die 
aanpak bovendien het referentie-
kader van de maker open.

ETC Welk stuk toont scherp waar 
fABULEUS voor staat? 

Misschien wel Girls (2013) van Ugo 
Dehaes, bijgestaan door Natascha 
Pire. Hij stapte naar ons met het 
idee om de choreografie die hij voor 
Women (2011, kwaad bloed) met 
acht oudere danseressen maakte, 
door meisjes te laten dansen. Die 
productie incorporeert op de meest 
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extreme en pure manier – door de 
moeilijkheidsgraad voor zowel 
de performers als de toeschou-
wers – waar fABULEUS voor staat: 
de afstand tussen een maker en zijn 
materiaal enerzijds en de performers 
anderzijds, werd tijdens het creatie-
proces gestaag overbrugd. 
 We ontwikkelen een ‘praktijk’ 
waarin we én artistieke producties 
maken én jonge mensen begeleiden. 
Per productie bekijken we welke artis-
tieke en mentale skills de performers 
nodig hebben. Van skills die ervoor 
zorgen dat ze de tournee aankunnen, 
tot vaardigheden die hen helpen de 
taal van de maker te begrijpen. 
 Voor sommige toeschouwers 
was dit een té uitdagende creatie. 
Het abstracte dansmateriaal liet pas 
na een tijd het spelplezier en de 
persoonlijkheid van de meisjes door-
schemeren. Dit bewijst vooral dat we 
geen jeugdtheater zijn.

ETC Hoezo, jullie zijn geen 
jeugdtheater? 

D.D.L. Slechts een deel van onze 
werking is jeugdtheater in die zin 
dat er op voorhand een minimum-
leeftijd op wordt geplakt. Denk aan 
Popcorn (2016), Snipperdagen (2014) 
of Klutserkrakkekililokatastrof (2017), 
producties van startende professi-
onelen die deels uit onze jongeren-
werking zijn doorgegroeid. 
Wij zetten jonge performers op de 
scène en in de zaal zitten verschil-
lende generaties. Of de naam of 
categorie ‘jeugdtheater’ relevant 
of gewenst is, is cyclisch. Om 
de zoveel tijd claimen huizen en 
kunstenaars van niet, in het streven 
naar een perceptie van artistieke 
volwaardigheid. Daarna ontstaat de 
behoefte om ‘werk voor een jong 
publiek’ – een betere naam, overi-
gens – te onderscheiden van de rest 
van het veld, vaak net om de artis-
tieke kwaliteiten te benadrukken. 
 Het zogenaamde Vlaamse 
jeugdtheater draagt toch een 
kwaliteitslabel. Dat bewijst het 
juryrapport van Het Theaterfestival 
2017, de ASSITEJ Award for 
Artistic Excellence van 2017 die 
Johan Desmet kreeg, de Taalunie 
Toneelschrijfprijs 2015 voor Freek 
Mariën, onze Ultimaprijs én het 
aanzien van het Vlaamse jeugdthe-
ater in het buitenland. Het verve-
lende is dat het toch altijd ‘iets voor 

kindjes’ blijft voor wie de kwaliteiten 
ervan niet live heeft meegemaakt.  
Zo spijtig …

ETC Wat hebt u van de jongeren 
geleerd?

D.D.L. Het boeiendste is als maker 
met hen werken. Tijdens de drama-
turgische gesprekken over wat er in 
de wereld gebeurt, ben je geneigd 
om een homogene utopische 
generatie in hen te zien. Je zou 
verwachten dat zij het transitie-
denken al helemaal belichamen. 
Maar in al hun verscheidenheid zijn 
ze ook nog eens kinderen van twee 
werelden, met een vaak verrassend 
conformistisch toekomstbeeld.

ETC Welke rol speelt u als maker 
in de evolutie van uw huis?

D.D.L. Peter (Anthonissen, huisdrama-
turg, red.) omschrijft mijn producties 
als een barometer voor de weg die 
ons huis aflegt. In de eerste tien jaar 
van fABULEUS lag de klemtoon op 
het plezier van de exploratie van het 
medium. Vanaf 2005 werd de betrok-
kenheid op mens en samenleving 
groter, en het wereldbeeld grimmiger. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het speelse 
The Way Young Lovers Do versus het 
veel donkerdere Speeldrift (2012) of 
Merlijn of het Barre Land (2017).
 
ETC Is er een boek dat leest als 

de metaforische geschiedenis 
van fABULEUS?

D.D.L. (twijfelt even) Alessandro 
Baricco’s essay De barbaren. Hij 
beschrijft hoe er een waardigheid 
schuilt in de ‘oppervlakkige’ jonge-
rencultuur – waar men vlot op de 
buitenkant van de dingen surft en 
dweept met youtubers die rijk zijn 
geworden door dwaze filmpjes 
online te gooien. Er schuilt een 
waardigheid in het associatieve 
vermogen van die recente gene-
raties. Vergelijk ons oeuvre met 
dat van pakweg Eric De Volder. Hij 
streefde voortdurend naar uitdie-
ping, met een min of meer vast 
ensemble. Wij zijn eerder ‘barbaren’ 
die makers haast inzetten als 
gast-dj’s. Onze verdieping zit in de 
praktijkontwikkeling, in de manier 
waarop we makers en performers 
begeleiden om artistiek zo ver moge-
lijk te raken met hun creatie.

ETC Hoe is het veld rond en door 
fABULEUS veranderd?

D.D.L. We beleven een potentieel 
hoogtepunt van de Vlaamse podi-
umkunsten voor jong publiek. Er 
wordt spannend, vaak stout werk 
gemaakt door tal van makers die zich 
niet tot werk voor een jong publiek 
beperken. Denk aan Tuning People 
in Vlaanderen of Jetse Batelaan in 
Nederland. Er is ook meer dansant 
werk, niet zelden met kinderen en 
jongeren. Wij hebben een belang-
rijke rol gespeeld in die evolutie. 
Tegelijk is er iets kwalijks bezigs: de 
opgang van het Vlaamse jeugdthe-
ater was niet enkel de verdienste 
van huizen en makers, maar ook 
van straffe programmatoren die 
een langetermijnrelatie aangingen 
met de makers én het publiek. Door 
de veranderde opdracht van de 
cultuurcentra verliezen programma-
toren steeds meer autonomie. Dat 
beknot de bloei. Er wordt te veilig 
geprogrammeerd, net nu het werk 
zo spannend is. De grote uitdaging 
is dus om die langetermijnrelatie 
nieuw leven in te blazen.

Op 9 september 2017 ging 
Virginity (regie: Michai Geyzen /
Stijn Van De Wiel), een  
coproductie van fABULEUS  
en HETPALEIS, in première  
in HETPALEIS in Antwerpen.  
Alle info en speeldata: www.
fabuleus.be en www.hetpaleis.be 

Els Van Steenberghe studeerde 
Kunst- en Theaterwetenschappen 
aan de Universiteiten van Gent, 
Antwerpen en Stellenbosch 
(Zuid-Afrika). Ze verrichtte onder-
zoek naar het kindbeeld in het 
Nederlandstalige jeugdtheater en 
gaf het boek Groot Toneel. Teksten 
over jeugdtheater (2003) uit. Zij 
publiceert/publiceerde in Knack, 
De Morgen, Etcetera, Documenta,  
De Leeswelp en Theater & Educatie.

(A) Girls © Amaury Avermate
(B) Liefdesverklaring © Anja Beutler
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 RECENSIES
Julie Van den Berghe / Noord Nederlands Toneel
Penthesilea
 [Mia Vaerman]
Festival Aix-en-Provence
 [Johan Thielemans]

 FOCUS THEATER AAN ZEE 
Michiel Deprez / Rob Smorenberg & Fabián 
Santarciel de la Quintana
Piste / Onbenoembaar
 [Bauke Lievens]
Egonomaden
 [Sébastien Hendrickx]
Matthias Van de brul / Bart Van de Woestijne 
Gebergte / Voor we mensen werden 
 [Jan Dertaelen]
Mats Vandroogenbroeck  & Timo Sterckx
Faust, een mechanische komedie
  [Elke Huybrechts]

 INTERVIEWS
Rabih Mroué & Hito Steyerl
‘We zijn de controle compleet kwijt’
 [Esther Severi]

 IN ENGLISH 
Daniel Linehan / Hiatus
Structured Flood
 [Kristof van Baarle]

VOLG ONS ONLINE!
ONLINE!
ONLINE!

ONLINE!
ONLINE!
ONLINE!
ONLINE!
ONLINE!
ONLINE!
ONLINE!

W 
W . e-tcetera.be
W . facebook.com/
  etceteramag

Op onze website 
publiceren we regelmatig 
reviews, boekrecensies, 
Engelse vertalingen en 
gelegenheidsteksten.  
Sinds de publicatie  
van het juninummer 
verschenen daar al:

©
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Opera (van) NU!?
Hoe opera de 21ste eeuw bijbeent

september 2017

Etcetera heeft een lange traditie als 
aanjager van het discours rond de 
podiumkunsten, maar opera bleef  
de laatste jaren wat onder de radar. 
Het komende seizoen willen we graag 
onderzoeken hoe het met het medium 
gesteld is. Hoe evolueert opera artis-
tiek gezien? Wat is de maatschappelijke 

positie van het medium en het  
instituut in de samenleving van 
vandaag? Is er voldoende kritisch 
discours rond opera?

Door Evelyne Coussens  
m.m.v. Sébastien Hendrickx  
en Kristof van Baarle

(B)

(A)
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I. DE ARTISTIEKE 
 ONTWIKKELINGEN
 BINNEN OPERA

Evelyne Coussens: De voorbije 
drie decennia heeft opera 
zich vooral op scenisch vlak 
ingrijpend vernieuwd, onder 
meer dankzij Gerard Mortier. 
Is die vernieuwing nog steeds 
aan de gang? Of schuilt het 
potentieel voor de artistieke 
evolutie van het medium 
vandaag elders?

Luc Joosten: Ik wil graag eerst 
iets kwijt over de premisse rond de 
‘hedendaagsheid’ van opera: die 
lijkt me meer een kritische beden-
king dan een open vraag. Waarom 
wordt die vraag specifiek aan opera 
gesteld? Er weerklinkt een vooroor-
deel in over opera als ‘museaal’ of 
‘nostalgisch’ genre dat een beperkt 
repertoire heropvoert. Terwijl er 
wereldwijd rond de zeshonderd 

levende componisten zijn die de 
afgelopen vijf jaar een werk opge-
voerd hebben gekregen – dat is 
enorm. Er is in opera in zijn interna-
tionale context dus best het een en 
ander aan de hand.

E.C. Net dat interesseert ons.  
Wat is er artistiek gezien  
aan de hand?

L.J. Er zijn een aantal bewe-
gingen. De scenische vernieuwing 
waarover je sprak, gaat nog steeds 
door: na de intrede van theater- en 
filmregisseurs zien we nu ook de 
komst van beeldend kunstenaars 
of de kruisbestuiving met choreo-
grafen. Men zet nog steeds in op 
verbreding van het medium door 
opera in contact te brengen met 
verschillende andere kunstvormen.

Stephan Moens: Met multimedia 
bijvoorbeeld, dat is iets van de laatste 
tien jaar. In mijn ogen heeft opera het 

voorbije decennium veel geabsor-
beerd, meer dan andere kunsttakken 
die conservatiever zijn gebleven. 
Een tweede beweging is het feit dat 
de kwaliteit van de muziek is toege-
nomen, zowel van de creaties zelf 
als van de vocale en instrumentale 
uitvoeringspraktijk. Er wordt nu beter 
gespeeld dan twintig jaar geleden.

E.C. Zijn er nieuwe ontwikke-
lingen in het schrijven van 
partituren?

Annelies Van Parys: Componisten 
denken vandaag meer na over het 
visuele. Waar je vroeger je partituur 
voltooid zou afleveren, zit je nu van 
bij het begin van een creatieproces 
samen met de regisseur. Je denkt 
niet alleen na over je muziek, maar 
over het geheel.

Kristof van Baarle: Maar wordt 
vandaag het begrip ‘partituur’ 
ook uitgebreid, in die zin dat 
die visuele elementen in de 
muziek worden ingeschreven?

S.M. Dat is niet nieuw: vroeger 
werden ook al regieaanwijzingen 
opgenomen in de muzikale schriftuur.

(Bruno Forment: Wagner, Verdi, 
Puccini... hadden zelf een totale 
scenische visie die geen regisseur 
behoefde. Lees bijvoorbeeld Verdi’s 
briefwisseling rond de totstand-
koming van Aida: het volledige 
audiovisuele plaatje zat in die man 
zijn hoofd!)

S.M. Niet het schrijven van de 
partituur is veranderd, wel het 
werkproces.

E.C. Annelies is natuurlijk eerder 
werkzaam in het muziekthe-
ater, dat net is ontstaan als 
onderdeel van de ‘democrati-
sering’ van de podiumkunsten 
vanaf de jaren 1980. In de 
‘grote’ opera lijken de werk-
verhoudingen onveranderd 
hiërarchisch te blijven.

S.M. Het realiseren van een 
opera is een complex werkproces, 
onder een enorme tijdsdruk. 
Basisdemocratie is ondenkbaar in 
zo’n context. Er moeten mensen de 
leiding nemen, anders kom je niet 
tot een resultaat.

Change is rarely straightforward… Sometimes it’s as 
complex as chaos theory and as slow as evolution…  
It’s an argument for tiny and temporary victories, and  
for the possibility of partial victories in the absence or 
even the impossibility of total victories.

(uit: Rebecca Solnit, Hope in the Dark, Canongate Books, 2016)

Een groepje redacteurs en critici zal het komend seizoen de program-
matie van Opera Ballet Vlaanderen en De Munt volgen en daar maan-
delijks online verslag van uitbrengen. Kick-off van het traject was een 
rondetafelgesprek op 26 juni waarvoor Etcetera vertegenwoordigers 
van Opera Ballet Vlaanderen, de muziektheaters en experts uit het 
kunstkritische veld bijeenbracht. Bedoeling was tot een open gesprek 
te komen rond de ‘hedendaagsheid’ van opera. Deze tekst is de geredi-
geerde neerslag van dat gesprek, die kan dienen als uitgangspunt voor 
het verdere praktijkonderzoek.

Deelnemers aan de rondetafel: Annelies Van Parys (componist bij o.a. 
Muziektheater Transparant), Stephan Moens (operarecensent), Judith 
Vindevogel (zangeres, artistiek leider WALPURGIS), Tom Goossens 
(alumnus KASK Drama), Luc Joosten (hoofd dramaturgie Opera Ballet 
Vlaanderen), Mieke Kolk (operarecensent en onderzoeker Universiteit 
van Amsterdam). Dramaturg en onderzoeker Bruno Forment (KASK, 
VUB) reageerde achteraf via de digitale tool Framapad. Zijn reacties zijn 
waar mogelijk ingevoegd en staan tussen ronde haken weergegeven.

Cultuurjournaliste Evelyne Coussens en dramaturg Kristof van Baarle 
modereerden. 
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L.J. Vergeet ook niet dat 
zo’n proces door wetgeving is 
omgeven – door arbeidswetgeving, 
door vakbonden. Opera Ballet 
Vlaanderen is een bedrijf van 350 
fte’s, dat is een enorme structuur. 
Het is ook niet de taak van opera 
om democratie te propageren; je 
probeert in de eerste plaats een 
artistiek proces te organiseren.  
Je kunt proberen binnen die struc-
tuur de kanten er wat af te rijden, 
een dialoog op te zetten. Maar er 
zijn grenzen.

Judith Vindevogel: Ik vind het toch 
jammer dat zangers vaak alleen 
als stem worden aangesproken. 
Verregaand reflecteren over je 
personage, laat staan over de relatie 
tussen de personages of de inhou-
delijke draagwijdte van het geheel, 
wordt niet van een zanger verwacht. 
De visie van de regisseur en diri-
gent is allesbepalend. Dat heeft 
verregaande consequenties voor 
een zanger, want de visie bepaalt 
het tempo en dus de manier van 
bewegen en ademen. Ik begrijp dat 
een groot bedrijf als de opera niet 
op dezelfde manier kan werken als 
een klein gezelschapje, maar ik denk 
wel dat de grens kan worden opge-
rekt. Er wordt nog te weinig moeite 
gedaan om zangers te betrekken in 
een reflectieproces, terwijl ik ervan 
overtuigd ben dat je zo’n bewustzijn 
ook op de scène zou zien. 

E.C. Overal in het kunstenveld  
– en in het bredere maat-
schappelijke veld – zie je  
een tendens tot horizontali-
sering, tot bottom-up werken. 
Dreigt opera met zijn strikte 
hiërarchie op dat vlak geen 
anachronisme te worden? 

L.J. Horizontaliteit en verticaliteit 
zijn beide valabel, zoals Guy Gypens 
onlangs tijdens een andere ronde-
tafelgesprek zei. Het zijn systemen 
om je doelstellingen te bereiken. Je 
kiest het systeem dat het best die 
doelstellingen dient.

S.M. En waarom zou horizontalise-
ring per se beter zijn? Iemand mag 
me dat eens uitleggen.

Tom Goossens: Ik wil daar wel 
op antwoorden. Het gaat om wat 
Judith zei: een bewustzijn, waardoor 
je als publiek het gevoel krijgt met 
de artiest in dezelfde ruimte te zijn, 
persoonlijk contact te leggen. In de 
opera heb ik dat zelden.

K.v.B. Misschien zou je kunnen 
zeggen dat horizontalisering 
niet alleen een manier is om 
werkverhoudingen te veran-
deren, maar ook om inhoude-
lijk te vernieuwen. Het leidt  
tot andere artistieke uitkom-
sten en een andere verhouding 
tot het publiek.

E.C. Nog even terugkeren naar 
de creatiepraktijk – op de 
publieksbetrokkenheid 
komen we straks terug. Het 
ijzeren repertoire bepaalt in 
veel operahuizen nog steeds 
het programma. Wordt er 
voldoende geïnvesteerd 
in creatieopdrachten voor 
nieuwe opera’s? 

Mieke Kolk: Het klopt dat dat 
repertoire opnieuw en opnieuw 
wordt herhaald, maar het probleem 
situeert zich niet in een tekort aan 
nieuwe creaties, wel in de tweede 
uitvoering ervan. Michel van der Aa 
schrijft succesvolle opera’s, maar 
ze worden nauwelijks hernomen. 
Je kunt dan wel creatie en experi-
ment stimuleren, maar van de hele 
operaproductie is slechts een klein 
percentage duurzaam.

S.M. Was dat vroeger dan zo 
anders? Ik denk het niet. Ik ben het 
er wel mee eens dat grote oper-
ahuizen naast hun reguliere werking 
een experimentele bühne zouden 
moeten hebben.

L.J. Heel graag!

S.M. Maar dat kan alleen met 
geld, want een nieuwe creatie is een 
enorme investering. Dan moet dat 
een beleidsprioriteit worden.

(C)
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J.V. Voor mij gaat het niet alleen 
over creaties. Het gaat over een 
nieuwe verbinding met een publiek, 
zoals Tom zei. Opera zit vaak nog 
vast in zijn representatieve vorm. 
De toeschouwer leunt achterover en 
daar in de verte speelt het zich af.  
De hele evolutie richting het filmi-
sche vergroot die afstand nog. Terwijl 
ik opera beschouw als een ritueel, 
iets dat je deelt met een publiek, iets 
dat je samen meemaakt.

(B.F. Er wordt steeds meer op de 
‘zwarte rand’ geënsceneerd, met 
zwarte poten links en rechts, een 
zwart podium onderaan en een zwart 
fries bovenaan.)

S.M. De slechtste evolutie in jaren 
is de poging om een perfect film-
beeld op het podium te creëren: pure 
representativiteit. Je kijkt naar opera 
zoals naar een film. Daarom vind ik 
opera in de cinema ook zo’n vreselijk 
concept. Ik ben helemaal akkoord 
dat theater een ritueel moet blijven, 
waarbij een publiek emotioneel en 
intellectueel wordt betrokken.

II. DE MAATSCHAPPELIJK
 POSITIE VAN OPERA EN 
 DE OPERAHUIZEN

E.C. De druk vanuit het beleid 
om zich zichtbaar en meet-
baar tot de samenleving te 
verhouden neemt toe voor 
alle kunsten.

S.M. Maar op welke manier 
verhoudt de opera zich niét tot 

de samenleving, vraag ik me af? 
Als je werkelijk de democraat wilt 
uithangen, moet je elk jaar de 
Zauberflöte van Mozart spelen, want 
dat is wat het grootste deel van de 
samenleving wil. Maar het is niet 
waar kunst over gaat.

E.C. Los van de kunsten, wat met 
de verantwoordelijkheid van 
het instituut? 

S.M. Pierre Boulez heeft ooit 
gezegd dat alle operahuizen moesten 
worden afgebrand. (grijnst) Maar de 
oorzaak van de afnemende betrok-
kenheid tussen opera en samen-
leving ligt in mijn ogen niet bij de 
huizen en ook niet bij het medium. 
De samenleving zelf is veranderd. 
Vroeger werd opera gespeeld voor 
de burgerij en hield het volk ervan. 
Ook al kwam het niet in de opera, 
de grote aria’s werden op straat 
gezongen. Nu is de samenleving 
duaal geworden, met enerzijds 
opnieuw twee ‘klassen’ en ander-
zijds een grote focus op het ego: het 
individu stelt zichzelf als maat der 
dingen. Die combinatie resulteert in 
een diffuus publiek. Dan is de vraag: 
is het denkbaar, is het mogelijk om 
een kunstvorm te ontwikkelen die 
dat versnipperde publiek recht doet? 
Waardoor er ten eerste grote kunst 
wordt geproduceerd, er ten tweede 
een groep is die de kunst draagt 
en ervoor wil betalen, en ten derde 
daaromheen een breder draagvlak 
zit van mensen die opera belangrijk 
vinden? Eerlijk: ik denk niet dat dat 
mogelijk is.

J.V. Opera is natuurlijk ook 
een ‘taal’ waarvan je de codes 
moet kennen, wil je ze kunnen 
begrijpen – en daar komt een 
probleem met onderwijs in beeld. 
Onze kinderen worden nauwelijks 
geconfronteerd met klassieke 
muziek, laat staan met hedendaags 
klassiek. We missen in het onder-
wijs invalshoeken die kinderen een 
musical literacy bijbrengen.

(B.F. Maar dankzij het internet zijn 
kinderen meer dan ooit kansrijk om 
muzikaal geletterd te worden! Het 
onderwijs is al lang geen bevoor-
rechte kennisdeler meer. Helaas 

 “ Opera zit vaak 
nog vast in zijn repre-
sentatieve vorm. De 
toeschouwer leunt 
achterover en daar 
in de verte speelt 
het zich af. De hele 
evolutie richting het 
filmische vergroot  
die afstand nog. 
Terwijl ik opera 
beschouw als een 
ritueel, iets dat je deelt 
met een publiek. ”

(D)

75OPERA (VAN) NU!?



leven we in een tijdperk waarin het 
normaal is dat honderden jaren 
muzikaal erfgoed in de rugzak 
moeten worden meegesleept. Je 
moét Mozart kennen, je moét dit, je 
moét dat... En dat terwijl de muzi-
kale geletterdheid van onze voor-
ouders vaak niet meer dan enkele 
decennia besloeg. In Mozarts tijd 
was een opera bijvoorbeeld al na 
tien jaar ‘oud’. Vandaag sleuren wij 
de erfenis van een museaal, archi-
valisch denkende en accumulerende  
romantiek met ons mee. Het is een 
cognitief en pedagogisch onhoud-
bare eis in een tijd waarin Cage en 
techno soms dezelfde playlists delen. 
Accepteer toch het eclecticisme! Laat 
leraren en docenten persoonlijke 
keuzes maken in hun didactische 
verhalen in plaats van kinderen 
te overladen met zwaarwegende 
rugzakken, onder de druk van een 
geletterde ‘elite’.)

J.V. De musical literacy waarover 
ik spreek, heeft niets te maken met 
dat soort ‘moeten’ of met ‘rugzakken 
vullen’. Het gaat over passie, over 
het aanreiken van sleutels om 
verschillende vormen van kunst te 
kunnen lezen en er dus toegang toe 
te krijgen. Het gaat over het ontwik-
kelen van een artistic mind, niet over 
het vormen van een elite maar over 
het empoweren van kinderen en 
volwassenen die minder makkelijk 
toegang hebben tot cultuur. Ik durf te 
hopen dat voor die groep (en het is 
een groep die elke dag groter wordt) 
onderwijs wél nog een belangrijke 
kennisdeler is. Opera is een kunst-
vorm waaromheen nog altijd veel 
codes en taboes hangen – niet alleen 
artistieke, maar ook sociale.

E.C. Akkoord dat mensen toege-
leid en opgeleid kunnen 
worden naar opera, maar is 
er vanuit het instituut ook 
geen beweging nodig die 
zich toebuigt naar een nieuw 
publiek?

J.V. Uiteraard, dat zijn dingen die 
samengaan!

L.J. Er worden enorm veel inspan-
ningen gedaan op dat vlak. Opera 
Ballet Vlaanderen bereikt bijvoor-
beeld jaarlijks 15.000 jongeren. 
Als het aantal activiteiten en het 
publieksbereik worden opgelijst, 

dan staan die in schril contrast met 
veel andere educatieve werkingen. 
Maar we moeten het doen met de 
middelen die we hebben, en op ons 
eentje kunnen we het probleem van 
die literacy niet oplossen. Ik vind 
trouwens dat er in dit gesprek erg 
veel nadruk wordt gelegd op het 
verwerven van een jong publiek. Er is 
toch geen probleem met een publiek 
van oudere mensen? We hebben in 
de opera een publieksbereik van 92 
procent. Dat wil zeggen: er is publiek.

S.M. En niet elk huis moet elk 
segment van het publiek bereiken.

K.v.B. Nog zo’n segment is de 
groeiende groep burgers met 
niet-westerse achtergrond. 
De werking van het instituut 
terzijde, hoe wordt daar artis-
tiek mee omgegaan?

S.M. De kunstenaar is iemand die 
aanvoelt wat er komt, niet iemand 
die achternaloopt wat er is. De 
kunstenaar voorziet de superdiver-
siteit van de samenleving, maar 
dat wil natuurlijk niet zeggen dat 
het superdiverse publiek daarom in 
de zaal gaat zitten. Erwin Piscator 
wilde kunst maken voor proletariërs, 
maar ze zaten niet in de zaal. Toch 
was wat hij deed, erg relevant. De 
kunstensector zal het probleem van 
de superdiversiteit niet oplossen,  
dat is een illusie van politici die zelf 
liever niets doen.

E.C. Ik blijf op mijn honger zitten 
wat betreft manieren om 
opera sterker te verbinden 
met zijn context – met zijn 
concrete publiek, maar ook 
met de stad en samenleving 
errond. Misschien moeten we 
even denken buiten de beper-
king van middelen. Nogmaals: 
hoe kunnen we opera beter in 
de samenleving verankeren? 

S.M. De vraag is: waar wil je dat 
anker uitwerpen? Dat kan niet in alle 
segmenten van de samenleving. Hoe 
populair wil je zijn? Opera heeft nog 
steeds een groot en trouw publiek, 
trouwer dan de meeste andere. Dat 
is een asset die je moet behouden. 
Hoe kun je het draagvlak rond dat 
concrete publiek verbreden? En  
hoe kun je dat realiseren op een 
artistieke manier?

 “ Je zit met het 
onderwerp “cultuur” 
al in de marge van de 
media, en met opera 
in de marge van de 
cultuur. Bovendien 
heeft Vlaanderen 
geen levende opera-
cultuur. ”

(E)
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E.C. Ik hoor nauwelijks voor-
stellen. Terwijl het behouden 
van het symbolisch, cultureel 
kapitaal cruciaal is voor het 
overleven van het medium: 
niet dat kleine groepje 
publiek, maar die grote groep 
mensen die opera belangrijk 
vindt, zorgt voor het politieke 
draagvlak.

S.M. Juist, want als zij afhaken 
krijg je mensen die zeggen: ‘Neem 
dat vele geld toch af.’ Toch mag je je 
bij het overwegen van dat probleem 
niet laten leiden door politiek 
idealisme.

L.J. Neen. Dat idealisme mag je 
gerust in je achterhoofd houden.

S.M. Maar je mag er geen instelling 
op enten.

  (lange stilte)

M.K. Ik doe toch een poging. Ik was 
laatst op Opera Forward, een festival 
in Amsterdam, waar het vechten was 
om binnen te raken. Zoveel jonge 
mensen, zo’n enthousiast publiek! 
Er stonden natuurlijk een heleboel 
jonge makers geprogrammeerd – dat 
trekt vanzelf aan. Festivals zijn 
sowieso aantrekkelijke sluizen.

L.J. Dat klopt. Je kunt zoeken naar 
die verbreding door in te zetten op 
initiatieven die verbreding in zich 
dragen. Ook Opera Ballet Vlaanderen 
doet dat: vorig jaar stond er een 
productie van ons op de Zomer  
van Antwerpen.

S.M. Er zijn inderdaad mogelijk-
heden om het draagvlak van de 
opera te vergroten buiten de opera 
zelf: festivals, locatievoorstellingen 
en zelfs opera in de cinema, ondanks 
mijn weerstand. Het publiek ziet een 
film, dus ik geloof niet dat je het 
publiek voor opera vergroot, maar 
wel het draagvlak.

J.V. Misschien moet de pers dan 
ook wat genuanceerder schrijven 
over initiatieven die het draagvlak 
van opera vergroten. Welke rol 
speelt de pers trouwens tout court 
in het warm maken van een publiek 
voor het medium?

III. OPERADISCOURS EN
 OPERAKRITIEK

E.C. Daarmee maak je een perfecte 
brug naar onze laatste vraag, 
Judith. Welke vormen van 
discours bestaan er over opera 
en zijn dat er voldoende? 
Zijn er nieuwe vormen van 
operakritiek mogelijk? 

M.K. In Amsterdam lees ik vooral 
een informatief discours, maar geen 
kritisch discours.

J.V. Het grootste probleem is dat 
er nog te weinig wordt geschreven 
vanuit het totaalplaatje. Ik lees vaak 
theater- of muziekbenaderingen. Er 
is niet genoeg knowhow over opera 
als kunstvorm in zijn geheel.

E.C. Een praktisch probleem is dat 
weinig mensen musicoloog 
én theaterwetenschapper zijn. 

J.V. Waarom zouden we ook op dit 
punt niet proberen te denken voorbij 
de beperking van het praktische? 
Een gedeeld schrijven tussen twee 
kritische kijkers of, nog beter, een 
dialoog tussen maker(s) en recen-
sent zou een interessant, rijk gescha-
keerd discours kunnen opleveren.

L.J. Ik lees wél degelijke en even-
wichtige beschouwingen over opera, 
met de nodige expertise. Nauwelijks 
in Vlaamse media, omdat er weinig 
ruimte is in de krant, maar dat is een 
ander probleem.

S.M. Internationaal is er zeker 
een kwalitatief discours, denk aan 
tijdschriften als Opernwelt, maar in 
Vlaanderen hebben we onvoldoende 
deelnemers aan het debat. En het 
heeft geen zin om over opera een 
discours op te starten als het niet 
internationaal gericht is.

E.C. Word ik als geïnteresseerde 
leek dan maar verondersteld 
om Opernwelt te kopen?

S.M. Het probleem is dat het 
internationale discours niet meer 
doorsijpelt tot in de Vlaamse media, 
omdat die media alleen maar 
navelstaren. Goede operacritici 
moeten reizen –dat gebeurt nog 
nauwelijks. Als er geen ‘Vlaamse’ 
link is met een bepaalde productie 

of regisseur, is er bij de krant  
geen interesse.

L.J. Je zit met het onderwerp 
‘cultuur’ al in de marge van de media, 
en met opera in de marge van de 
cultuur. Bovendien heeft Vlaanderen 
geen levende operacultuur. Als je ziet 
dat er in Duitsland talloze producties 
hun eerste opvoering kennen, dan 
begrijp je dat kranten als Die Zeit 
daar een halve pagina aan wijden.’

E.C. Ik denk dat we daar de verbin-
ding kunnen leggen met het 
voorgaande vraagstuk, want 
hoe kan een breder publiek 
opera leren kennen of ervan 
leren houden als er nooit iets 
over verschijnt in de media?

M.K. Ik weet niet of we het daarop 
kunnen afschuiven. Ligt het aan de 
onvindbaarheid van operakritieken 
of ligt het aan de saaiheid van de 
kritieken die alleen maar gaan 
over wie er mooi heeft gezongen? 
Misschien moeten er gewoon andere 
vormen van kritiek komen.

J.V. ‘Het discours rond kunst 
maakt vandaag meer dan ooit deel 
uit van kunst’, schreef Marianne Van 
Kerkhoven. Door de intenties van 
een voorstelling bloot te leggen en 
waar nodig te verduidelijken, kunnen 
recensenten, maar ook dramaturgen, 
volgens mij de ‘leesbaarheid’ en het 
draagvlak voor opera vergroten.

E.C. We doen ons best. Dank  
u wel.

(A) Pinocchio Philippe Boesmans 
 & Joël Pommerat — Festival
 d’Aix-en-Provence 2017 
 © Patrick Berger / artcompress
(B) Don Juan , Tom Goossens  
 ©  Yuri van der Hoeven
(C) Repetitiebeeld Die Zauberflöte 
 © Opera Vlaanderen /  
 Annemie Augustijns
(D) Aida, koor van De Munt © De Munt 
(E) Repetitiebeeld Aufstieg und Fall 
 der Stadt Mahagonny  © Opera
 Vlaanderen / Annemie Augustijns

Evelyne Coussens is lid van de 
grote redactie van Etcetera. 

Sébastien Hendrickx en Kristof 
van Baarle zetelen in de kleine 
redactie.
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theaterpublicaties vzw & ASP stellen voor

T-boeken

Tone Brulin
De waterdrager en de dorstige, tien toneelteksten van Tone Brulin, 
wereldtheater avant la lettre. Samengesteld en ingeleid door Erwin Jans.
isbn 978 90 5718 672 1 – 376 blz. – € 24,50

Jan Decorte
Tis of tisni. Over Jan Decorte, kleurrijk fresco over leven en werk van een radicaal 
theaterkunstenaar.
Met bijdragen van Eric De Kuyper, Chris De Stoop, Ann-Sofie Dekeyser, Ma-
rianne Van Kerkhoven, Thomas Crombez, Isolde Vanhee, Luk Van den Dries, 
Klaas Tindemans, Erwin Jans, Bart Meuleman, Christophe De Boeck, Pieter 
T’Jonck, Erwin Jans, Bernard Van Eeghem, Louise Van den Eede, Johan Wam-
bacq en getuigenissen van tientallen kunstenaars.
Verschijnt 13 oktober 2017. I.s.m. het Kaaitheater – ca. 304 blz. – € 34,95

Herman Teirlinck
Heruitgave van het Dramatisch Peripatetikon, een filosofische theaterwandeling 

met Herman Teirlinck, de godfather van het Vlaamse theater. Met een nawoord 

van Assia Bert en een biografische schets door Toon Brouwers.

Verschijnt 20 oktober 2017. I.s.m. het Conservatorium Antwerpen – ca. 296 blz – € 18,95

T-boeken met de T van Theater
www.t-boeken.be | www.aspeditions.be

theaterpublicaties



Handvest voor de 
podiumkunstenaar

september 2017

 WAT IS HET?
Het handvest voor podiumkunstenaars is een solidari-
teitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer 
on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activi-
teiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) 
medewerker(s) in vaste loondienst.

 HOE WERKT HET?
Telkens als een ondertekenaar van het handvest een 
voorstel krijgt zonder correcte vergoeding, wordt het 
aanbod geweigerd en het handvest meegestuurd als 
uitleg. Organisaties die (herhaaldelijk) geconfronteerd 
worden met het handvest, krijgen zo een eenduidig 
signaal van een grote groep kunstenaars.

Een solidair netwerk tussen  
(freelance) kunstenaars

De afgelopen tijd is er heel wat te doen geweest rond 
de verloning van kunstenaars. In november 2016 publi-
ceerde Kunstenpunt het onderzoek ‘Loont passie?’ 
over de kwetsbare sociaal-economische positie van de 
kunstenaar. In mei van dit jaar volgde een open call voor 
voorstellen ter versterking van de positie van kunste-
naars (DoItTogether). De oplossing ligt voor de hand, zou 
je denken. Maak van een correcte verloning van kunste-
naars de belangrijkste prioriteit of – waarom niet – de 
normaalste zaak van de wereld.

In een extreem competitieve sector zoals die van de 
kunst, houden organisaties en kunstenaars elkaar maar 
al te vaak in een verstikkende houdgreep. 

Enerzijds houden de organisaties vast aan het klassieke 
model van groei. Ook bij gelijke en zelfs verminderde 
subsidies blijven veel organisaties een groeimodel 
nastreven, ten koste van eigen werknemers én kunste-
naars. Prestige, prestatiedruk en onderlinge concurrentie 
maken dat kleinschalig werken en kwaliteit bewaken 
geen opties zijn. Dat de overheid dit concurrentiemodel 
aanmoedigt en grotere organisaties consequent bevoor-
deelt, draagt verder bij aan deze situatie.

De kunstenaar daarentegen wil eigen werk maken en 
dat zoveel mogelijk tonen. De totale versnippering van 
de in wezen machteloze groep van (freelance) kunste-
naars, maakt het gemakkelijk om oneerlijke financiële 
voorstellen te formuleren. Er zal altijd een kunstenaar 

zijn die ‘ja’ zegt. Meer zelfs: een ‘neen’ voelt soms aan 
als artistieke zelfmoord. Want elke presentatie is een 
mogelijke springplank en de carrière moet uitgestippeld 
worden. ‘Zichtbaarheid’ is cruciaal om te overleven, 
maar akkoord gaan met on(der)betaald werk houdt 
on(der)betaald werk juist in stand. En dat is niet alleen 
nadelig voor de kunstenaar in kwestie, het schept ook 
een precedent voor alle andere collega’s. 

De vicieuze cirkel in de kunstensector moet ergens 
doorbroken worden. Daarom wil het handvest voor de 
podiumkunstenaar een solidair netwerk creëren tussen 
(freelance) kunstenaars zelf. 

De idee is eenvoudig: als een voldoende grote groep 
kunstenaars on(der)betaald werk consequent weigert, 
wordt het steeds moeilijker om podiumcreaties, work-
shops, lezingen, symposia en lessen te programmeren 
zonder dat daar een voldoende hoge vergoeding, uitkoop- 
som of samenwerkingsovereenkomst tegenover staat. 

Door het handvest te ondertekenen vergroot je als kunste-
naar de kritische massa die nodig is om te lage vergoe-
dingen en te lage uitkoopsommen een halt toe te roepen.

Door het handvest consequent door te sturen bij je 
weigering om on(der)betaald te werken, stuur je een 
duidelijk signaal naar de hele kunstensector: een 
correcte vergoeding is prioritair.

Het handvest zoals het nu voorligt, beperkt zich voor-
alsnog tot publieke activiteiten voor of in organisaties 
die minstens één medewerker in vaste loondienst 
hebben (wat meestal het geval is). Het handvest wil 
bijvoorbeeld niet verhinderen dat (freelance) kunste-
naars elkaar helpen wanneer er wegens een te lage 
projectsubsidie toch besloten wordt om met weinig 
middelen iets te creëren. Het probleem van de kwets-
bare positie van de kunstenaar is hiermee natuurlijk niet 
opgelost. Maar het handvest kan misschien de kiem zijn.

Sluit je aan bij een grote en groeiende groep 
kunstenaars door het handvest te ondertekenen  

op www.handvest.org.

Download het handvest op de website, scan de hier 
gedrukte versie of neem er een foto van. Stuur bij 
je antwoord op een unfaire vergoeding telkens het 

handvest mee en de link naar de website. 
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Ondertekenaars (voorlopige lijst)

Wannes Deneer, geluidskunstenaar
Stijn Dickel, geluidskunstenaar
Michiel Vandevelde, choreograaf
Nico Boon, theatermaker
Myriam Van Imschoot, theatermaker
Katharina Smets, radiomaker
Simon Allemeersch, theatermaker
Barbara Claes, theatermaker
Stefanie Claes, theatermaker
Maarten Degrauwe, theatermaker
Stine Sampers, theatermaker
Annelies Van Hullebusch, 

theatermaker
Clara van den Broek, theatermaker
Tine Van Aerschot, theatermaker
Katrien Valckenaers, theatermaker
Jef Van Gestel, theatermaker
Jeroen Peeters, dramaturg

Kristien Van den Brande, dramaturge
Ingrid Vranken, curator
Sara De Roo, theatermaker
Jorre Vandenbussche, theatermaker
Sara Vertongen, theatermaker
Roos Euwe, dramaturge
Mitch Van Landeghem, theatermaker
Thomas Verstraeten, theatermaker
Sander Salden, lichtontwerper
Timeau De Keyser, theatermaker
Tibaldus, theatercollectief
Jozef Wouters, scenograaf
Clara Hermans, fotografe
Ans Van den Eede, theatermaker
Wannes Gyselinck, dramaturg
Rebekka de Wit, auteur en 

theatermaker
Ine Van Baelen, theatermaker
Willem de Wolf, theatermaker
Cie De KOE, theatergezelschap
Freek Vielen, theatermaker

HANDVEST VOOR DE PODIUMKUNSTENAAR

Hierbij verklaar ik als kunstenaar dat ik ter bescherming van 
mezelf en uit solidariteit met mijn collega-kunstenaars voor 
alle activiteiten die voldoen aan onderstaande criteria mini-
maal vergoed zal worden volgens de CAO Podiumkunsten.

Criteria:
1. De activiteit is toegankelijk voor derden, al dan niet beta-

lend: toeschouwers (voorstellingen, concerten, installaties, 
lezingen...), deelnemers (workshops, sociaal-culturele 
activiteiten...), jonge kunstenaars (begeleiding, coaching...), 
studenten (les, symposium...) enzovoort.

2.  De activiteit wordt direct of indirect geprogrammeerd door 
een organisatie die minstens 1 medewerker heeft in vaste 
loondienst.

Voor alle activiteiten die voldoen aan deze 2 criteria zal ik voor 
de volledige duur ingeschreven worden in categorie A van 
de CAO Podiumkunsten met correcte anciën-
niteit. Dit kan rechtstreeks in loondienst, via een door mij 
bepaald interimbureau of door het equivalent van de totale 
loonkost te factureren als zelfstandige.

Voor lezingen, workshops, coaching, lessen… maakt de 
voorbereiding deel uit van de activiteit en wordt als zodanig 
vergoed. Voor voorstellingen, concerten… gaat het steeds om 
een volledige voltijdse dag.

Deze verklaring geldt ook wanneer de organisatie die de activi-
teit programmeert of organiseert niet rechtstreeks instaat voor 
mijn vergoeding maar betaalt voor de activiteit op basis van 
ticketinkomsten, een uitkoopsom of samenwerkingsovereen-
komst. Ongeacht de bepalingen van die overeenkomst blijft 
mijn vergoeding zoals hierboven vermeld.

 (Datum en handtekening)

Tom Struyf, theatermaker
Stijn Grupping, theatermaker
Benjamin Verdonck, theatermaker
Guy Dermul, theatermaker
Karlien Torfs, theatermaker
Carl von Winckelmann, theatermaker 

en artistiek coördinator  
LUCA Drama

Karolien Verlinden, choreografe
Ine Bettens, theatermaker
Kobe Van Cauwenberghe, muzikant
Renée Goethijn, theatermaker
Marijke Pinoy, theatermaker
Koen Monserez, acteur en 

theatermaker
Linde Carrijn, actrice
Willy Thomas, acteur en 

theatermaker
Leen De Graeve, theatermaker, 

schrijfster, docent
Comp.Marius, theatergezelschap
Stijn Van de Wiel, theatermaker
Michai Geyzen, theatermaker
Noëmi Degrauwe, theatermaker
Freek Mariën, schrijver en 

theatermaker
Julia Eckhardt, muzikant
Louise Van den Eede, theatermaker
Aurelie Di Marino, theatermaker
Tom Van Bauwel, theatermaker
Hannes Dereere, theatermaker
Silke Huysmans, theatermaker
Simon Van Schuylenbergh, 

theatermaker
Koen De Preter, choreograaf
Maartje van Bourgognie, 

kostuumontwerper
Clara Hermans, fotografe
Frederik Meulyzer, muzikant/

componist
Dounia Mahamed, theatermaker
Femke Stallaert, theatermaker
Els Mondelaers, zangeres
Bauke Lievens, dramaturge
Sébastien Hendrickx, Ciska Hoet,
Kristof van Baarle en Charlotte 
De Somviele,  

 kernredactie Etcetera
Mieke Verdin, actrice
Louis Vanhaverbeke, choreograaf
Sofie Palmers, theatermaker
Adriana La Selva, theatermaker
Yinka Kuitenbrouwer, theatermaker
Etienne Guilloteau, choreograaf  

en danser
Claire Croizé, choreograaf en danser
Sarah Demoen, kunstenaar
Enkidu Khaled, theatermaker
Simon De Winne, theatermaker
Thomas Bellinck, theatermaker
Bart Capelle, dramaturg
Els van Riel, beeldend kunstenaar
Katrien Pierlet, theatermaker en 

actrice
Maarten De Vrieze, kunstenaar

...




