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PODIUMKUNSTEN & HEDENDAAGSHEID



Dance, dance, otherwise we are lost.
– PINA BAUSCH 

MICHIEL VANDEVELDE
Ends of Worlds
DO 4, VR 5/04 KAAITHEATER 

Michiel Vandevelde onderzoekt het verleden van de westerse moderne en hedendaagse
dans, via sleutelfi guren zoals Isadora Duncan en Anna Halprin.

premièreartist-in-residence

DANIEL LINEHAN
Body of Work
DO 25 > ZA 27/04 KAAISTUDIO’S 

In zijn nieuwe solo gaat Daniel Linehan bij zichzelf op zoek naar de sporen die dans en 
choreografi e in het lichaam nalaten.

DEUFERT&PLISCHKE
Bal Populaire (Letters to Dance)
ZA 27/04 KAAITHEATER 

Na wekenlang Brusselse ‘Letters to Dance’ te verzamelen, nodigt kunstenaarskoppel 
deufert&plischke je uit op een heus Bal Populaire met live muziek, waar alle bewegin-
gen feestelijk samenkomen. 

belgische première
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Le nouveau Etcetera est arrivé. Hij ziet er net iets anders uit dan voorheen, 
en is wat kleiner van formaat. Vanaf nu brengen we artikels 
telkens samen in thematische clusters of lossere, associatieve 
constellaties. Zo kunnen tussen de teksten spanningsvelden 
ontstaan waarbinnen verschillende ideeën en perspectieven 
elkaar aanvullen. Of met elkaar botsen. Online breiden we dan 
weer uit. Met dubbel zoveel recensies kunnen we nog beter 
de vinger aan de pols houden van wat er allemaal reilt en zeilt 
in podiumland. We doen daarvoor een beroep op een schare 
van jonge en meer ervaren pennen. Huisrecensenten Evelyne 
Coussens, Elke Huybrechts, Gilles Michiels en Rathsaran 
Sireekan vormen de maandelijkse vaste waarden. Surf gerust 
eens naar www.e-tcetera.be. Word maatjes met ons op 
Facebook. Neem vandaag nog een abonnement op het papieren 
tijdschrift! Wat krijgt u tegenwoordig nog voor 29,5 schamele 
euro’s? Wel: een jaar lang Etcetera in de bus.

Tot hier de nieuwsflash/het reclameblokje. Voor het eerste nummer ‘nieuwe 
stijl’ stelden we onszelf de vraag naar de mogelijke verhoudingen 
tussen artistieke tradities en vernieuwingen vandaag. Etcetera 
speelde in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een 
actieve rol binnen een specifieke traditie van vernieuwing, die al 
snel het stempel ‘de Vlaamse Golf’ meekreeg. Met veel branie 
zette de toenmalige jonge generatie zich af tegen onder meer het 
stoffige kostuumrepertoire van de stadstheaters en de al te sche-
matische politiek van het vormingstoneel. Zo klonk het mythische 
verhaal waar daaropvolgende generaties podiumkunstenaars en 
studenten theaterwetenschappen mee opgroeiden. De Duitse 
theaterwetenschapper-der-theaterwetenschappers, Hans-Thies 
Lehmann, bracht het werk van heel wat Vlaamse Golfers en hun 
collega’s uit het buitenland samen onder de idee van de post-
dramatische esthetiek: de dramatische handeling werd daarin 
opgeschort of helemaal achterwege gelaten, de (repertoire)tekst 
vormde niet langer de onwrikbare basis van een voorstelling maar 
een van de vele elementen die de multimediale podiumkunst rijk is. 

Redactioneel  RUIMTE MAKEN  
  VOOR ANDERE TIJDEN
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Lehmanns Postdramatisches Theater viert anno 2019 zijn twintigjarige 
jubileum. Waarschijnlijk lagen er in de reëel bestaande jaren 
tachtig en negentig meer grijswaarden tussen traditie en 
vernieuwing dan we nu vaak nog kunnen zien. Vandaag valt 
zo’n zwart-wittegenstelling al helemaal niet vol te houden.  
In ons complexe, sterk geprofessionaliseerde en dicht-
bevolkte podiumkunstenveld openen de stadstheaters 
ondertussen hun poorten voor twentysomethings. De jonge 
garde heeft bovendien geen monopolie op vernieuwing, en 
‘oud’ valt niet zomaar samen met ‘traditioneel’. Wat houden 
de termen traditie en vernieuwing überhaupt in? En kunnen 
we er nog wel zo gemakkelijk een kunstkritisch waarde-
oordeel aan vastknopen? Niet echt. 

Gaandeweg kwam in het redactionele proces het begrip ‘hedendaags-
heid’ bovendrijven. Een aantal artikels in dit nummer leggen 
het dan ook kritisch onder de loep. Binnen de beeldende 
kunstwereld gebeurt zoiets al langer; theaterwetenschapper 
Frederik Le Roy verplaatst het debat nu naar de podium-
kunsten. ‘Hedendaagse kunst’ is allesbehalve een neutrale 
noemer, maar zit ingebed in een modern, westers denken  
dat scherpe lijnen trekt tussen verleden, heden en toekomst. 
Het definieert welke artistieke praktijken legitiem en progres-
sief zijn. En welke nog niet, of niet meer. Zo wijst choreograaf 
Fabián Barba erop hoe de westerse kunstkritiek niet-westerse 
dans vaak afdoet als niet-hedendaags – tegelijk onvolwassen 
en passé. Deze in onze tijd doorwerkende reflex hoort thuis 
in een lange, zelfingenomen koloniale traditie: wereldwijd 
onderdrukten grootschalige moderniseringsprocessen een 
variëteit aan culturele tradities. Ze werden – en worden nog 
steeds – weggezet als exotisch, anachronistisch of populair.

Niet toevallig kozen we ervoor om een beeld van Amanda Piña’s 
performance Dance & Resistance, Endangered Human 
Movements Vol.2 op de cover te plaatsen. Piña’s langeter-
mijnproject begon in 2014 en focust op bewegingspraktijken 
die al eeuwenlang de relatie tussen mens, dier en natuur 
vormgeven. Nadat het christendom erin slaagde om ze zo 
goed als volledig uit te wissen, brengt de choreografe deze 
sociale dansen via herbelichaming weer onder de aandacht. 
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Rathsaran Sireekan verdiepte zich op zijn beurt in het werk 
van performancekunstenaar Pichet Klunchun: hoe verhoud 
je je als eigentijds kunstenaar tot een gehavende culturele 
traditie? Op welke manieren kunnen we het hedendaagse 
herdenken? Hoe kan het ‘gedeelde heden’ dat het theater 
oproept, ruimte maken voor andere tijden?

Als vernieuwing en traditie niet bij voorbaat ‘in de tijd’ en ‘uit de 
tijd’ zijn, ‘goed’ of ‘slecht’, dan vraagt dat ook om een 
hernieuwde blik op de westerse theatertradities. In het sterk 
‘gepostdramatiseerde’ Vlaamse veld zijn repertoiretoneel, 
historische dramaturgie en ensemblespel minoritaire 
praktijken geworden. Rudi Laermans neemt de opera als 
basis voor een reflectie daarover. Repertoire biedt bij uitstek 
een manier om andere tijden weer aanwezig en zo ook ter 
discussie te stellen. De kernvraag verschuift: aa te maken en 
welke tradities en welke vernieuwingen hebben de podium-
kunsten vandaag nood? Lieze Roels traceert hoe het werk 
van Sarah Vanhee, Sonja Jokiniemi en Hannah De Meyer 
speculeert over andere relaties tussen mensen en dingen, 
voorbij het antropocentrisme. In tijden van klimaatverande-
ring en automatisering zijn zulke intellectuele en lichamelijke 
queesten meer dan urgent. 

Desondanks leeft nog steeds de consumentistische kick van het 
nieuwe – we staken er in dit redactioneel zelfs mee van wal! 
Met zijn dertig jaar kan spelerscollectief de KOE op die kick 
geen aanspraak meer maken. Toch hebben zij de indruk 
nooit echt te zijn begonnen. Ze wilden dat begin naar eigen 
zeggen liefst oneindig uitstellen: zodat je niet het gevoel 
kreeg dat uw tijd al liep / de tijd waar elke seconde is geteld / 
de tijd waar elke kans gegrepen wordt / de tijd die niet verloren 
mag gaan / de tijd van opletten en luisteren / de tijd van 
belang / de tijd van niet te vroeg en niet te laat zijn / de tijd van 
op tijd zijn / maar waarop je liever al vooruitloopt / om tijd te 
winnen / om hem uiteindelijk te kunnen verschalken. 

Ciska Hoet, Sébastien Hendrickx, Kristof van Baarle, 
Natalie Gielen, Charlotte De Somviele (de kleine redactie)
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 TIJD IS POLITIEK

p. 6 HET VERKNOOPTE NU 
Door Frederik Le Roy

 Welke lading dekt de vlag 
‘hedendaagsheid’? Hoog tijd om dit 
debat binnen de podiumkunsten  
op de kaart te zetten.

p. 16 HET WESTERSE 
VOOROORDEEL OVER 
HEDENDAAGSE DANS

Door Fabián Barba

 Niet-westerse dans van nu 
wordt al te vaak beschouwd als dans 
van gisteren. Maar is het gewicht dat 
toegekend wordt aan dat ‘nu’ niet al 
(te) typisch ‘westers’? 

p. 30 KLEINE ÉLOGE VAN HET 
REPERTOIRE 

Door Rudi Laermans

 Wat zijn nog de merites 
van repertoiretheater in deze 
postdramatische tijden? Dit essay gaat 
op zoek naar hoe repertoirepraktijken 
vandaag vruchtbaar en waardevol 
kunnen zijn.

p. 42 DE NAAKTE ARCHIVARIS 
Door Rathsaran Sireekan

 Het werk van performance-
kunstenaar Pichet Klunchun stemt 
tot nadenken over in welke mate het 
herwaarderen van traditie vanuit een 
dekoloniale agenda een variatie is op 
de ‘westerse’ waarden van vernieuwing 
en vooruitgang. 

p. 54 DE WEERBARSTIGE KRACHT 
VAN HET DING 

Door Lieze Roels

 Voorstellingen van Sarah 
Vanhee, Sonja Jokiniemi en Hannah 
De Meyer laten zien dat het theater  
de uitgelezen plek vormt om 
een andere, wederkerige relatie 
met materie te ontwikkelen.

p. 64 DERTIG JAAR LANG NIET 
BEGINNEN

Door de KOE

 Spelerscollectief de KOE 
blaast dertig kaarsjes uit en geeft zijn 
publiek een boek cadeau, dat leest 
als een voorstelling over het maken 
van een boek over het maken van een 
voorstelling. Een voorpublicatie. 
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PODIUMKUNSTEN ALS TEMPORELE TRAINING

Talloze musea, galeries, kunsten-
centra, tijdschriften, universitaire 
leerstoelen, opleidingsonderdelen 
en onderzoeksdomeinen dragen het 
begrip ‘hedendaagse kunst’ hoog in 
het vaandel. Tegelijk laten kritische 
stemmen steeds vaker van zich 
horen: welke lading dekt deze vlag 
eigenlijk? Hoog tijd om het debat 
rond hedendaagsheid breder ingang 
te doen vinden in discoursen rond 
de podiumkunsten.1

• Frederik Le Roy
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In de beeldende kunstwereld woedt het debat al even. De podiumkunsten volgen 
nu ook, vermoedelijk mede onder invloed van de trend om ‘hedendaagse dans’  
en andere ‘live arts’ steeds frequenter in musea en kunstgaleries te tonen.  
De podiumkunsten lijken nochtans bijzonder geschikt om over de tijd van 
vandaag te reflecteren, gezien hun vermogen om te experimenteren met 
verknoopte, gekruiste of verstoorde temporaliteit. Dat gebeurt bij het toneel- en 
operarepertoire, maar ook dans, performance en circus dragen vaak andere tijden 
dan het heden in zich, die dat heden in een kritisch daglicht kunnen stellen.

EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN HET CONTEMPORAINE

Een in ons taalgebied iets minder vaak gebruikt synoniem voor het hedendaagse 
is het contemporaine. De term, ontleend aan het middeleeuws-Latijnse contempo-
rarius, betekent letterlijk ‘samen in de tijd zijn’: mensen leven in hetzelfde tijdvak en 
gebeurtenissen vinden in dezelfde periode plaats. Niet toevallig nam het gebruik 
van dit woord, begrepen als ‘historische gelijktijdigheid’, toe aan het einde van de 
achttiende eeuw, toen het moderne tijdsconcept een hoge vlucht nam. De moder-
niteit had immers een synchroniserend effect. In een tijd van revolutionaire omwen-
telingen leken radicale breuken het heden scherp van het verleden te scheiden. 
In de maalstroom van de geschiedenis voelden de moderne westerlingen zich 
verenigd in hun lot als tijdsgenoten. Rond dezelfde tijd kwam de westerse historio-
grafie met haar dominante periodiseringen tot stand. Zij projecteerde de idee van 
een hedendaagse tijd op de geschiedenis, die daardoor een opeenvolging werd van 
tijdperken met eigen sociaal-economische, stilistische en politieke eigenschappen.

De radicaal nieuwe ervaring hetzelfde heden te delen binnen een zich naar de 
toekomst voortstuwende vooruitgangsgeschiedenis, diepte zich verder uit tijdens 
de industriële revolutie. Het ontstaan van communicatiemedia zoals de dagkrant, 
de telegraaf en de fotografie, naast het massatransport, de introductie van de 
standaardtijd en het strakke ritme van de kapitalistische fabrieksarbeid, versterkten 
het beeld van de tijd als een lineaire opeenvolging van ‘nu’s’. De verabsolutering 
en globalisering van het moderne tijdsregime produceerde bovendien het beeld 
van een wereld verdeeld in regio’s die ‘mee zijn’ met de tijd, en andere, doorgaans 
niet-westerse regio’s die dat ‘nog niet’ zijn. Geschiedfilosofen noemen dit ook 
weleens het probleem van de ‘tegenwoordigheid van het niet-tegenwoordige’.2 
De rechtvaardiging van kolonisatie (maar ook, recenter, van ‘ontwikkelingswerk’) 
steunde niet zelden op een ideologie van synchronisatie. 

Theater droeg in de negentiende eeuw bij tot de verankering van de moderne idee 
van hedendaagsheid in de culturele verbeelding. Neem bijvoorbeeld de opvatting 
dat heden en verleden radicaal van elkaar gescheiden zijn. Historische drama’s 
lieten het verleden – of liever: nationalistische historische constructies – levensecht 
verschijnen op scène, en herbevestigden tegelijkertijd de afstand in de tijd.  

7etcetera 156



De denkbeeldige vierde wand in het burgerlijke theater markeerde niet alleen  
de grens tussen publiek en podium, maar ook tussen verleden en heden.  
Nadat ze samen getuige waren van hun op scène tot leven gewekte geschiedenis, 
wandelden de toeschouwers als een gesterkte gemeenschap van tijdsgenoten  
de wereld in. 

Aan het einde van de negentiende eeuw breidde men het semantische veld van het 
begrip ‘hedendaags’ verder uit: het kreeg de connotaties ‘modern’, ‘up-to-date’, 
zelfs ‘avant-garde’. Wie hedendaags was, was niet alleen mee met de tijd maar 
liep in de spits van de geschiedenis als een baanbreker voor vooruitgang en 
modernisering. Juist in die gedaante deed de term in het midden van de twintigste 
eeuw zijn intrede in de kunsten. Men gebruikte hem in eerste instantie om te 
verwijzen naar de meest vooruitstrevende vorm van moderne kunst. Maar tegen 
het einde van die eeuw was het adjectief ‘modern’ helemaal van het toneel 
verdwenen als aanduiding voor eigentijdse kunst. Kunst van vandaag is niet 
langer modern maar hedendaags. Dat verdringen van het moderne gebeurt 
niet alleen in de beeldende kunsten: in dans zit de veranderde nomenclatuur 
er stevig ingebakken en ook theater, circus of opera noemen we probleemloos 
‘hedendaags’. Maar wat betekent dat vandaag? Hedendaagsheid lijkt te wijzen 
op een radicale breuk met de moderne kunst en haar onderliggende ideologie van 
vernieuwing, vooruitgang en verzet tegen de traditie. Daar is iets van aan, maar 
toch is niet meteen duidelijk hoe we die breuk precies kunnen interpreteren, al 
was het maar omdat het moderne en de waarden van de modernistische kunst 
als spookachtige verschijningen blijven rondwaren doorheen de kunst. Nadat het 
postmodernisme in diskrediet raakte als centraal begrip in de kunstkritiek, lijkt 
het hedendaagse ons voorbij een soort battle of the prefixes te brengen – we raken 
er maar niet uit of de tijd vandaag nog steeds postmodern of eerder postpost-, 
alter-, laat-, off-, hyper-, dan wel metamodern is. Het punt is: die worsteling  
met het project van de moderniteit dat maar niet achter ons wil liggen, is juist 
ken merkend voor het hedendaagse.

ACTUELE RELEVANTIEDRANG EN HETEROCHRONIE

‘Hedendaags’ is dus geen neutrale noemer die louter verwijst naar kunst gemaakt in 
de tegenwoordige tijd. Kunstenaars maken immers nog steeds klassieke balletvoor-
stellingen, en ontelbare hobbyisten schilderen vandaag impressionistische tableau-
tjes zonder dat hun stijlgebruik hetzelfde grensverleggende effect van weleer heeft. 

“Iets hedendaags noemen is  
geen louter beschrijvende maar 

 een performatieve geste.”
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Wat niet hedendaags is (ook al wordt het in het heden gemaakt), krijgt het 
stempel ‘verouderd’ of ‘uit de mode’. Iets ‘hedendaags’ noemen is geen louter 
beschrijvende maar een performatieve geste: door een aantal ‘voorafgaande 
begrenzingen’ 3 te herhalen en zo steeds te herbevestigen, definieert de term 
wat vandaag legitieme artistieke praktijken zijn. Hedendaagsheid reguleert het 
artistieke veld. Het gaat om meer dan een discursieve operatie, want kunstenaars 
gaan de heersende criteria ook verinnerlijken via training in het kunstonderwijs 
of vanuit het verlangen naar erkenning door de kritiek, programmatoren of de 
kunstmarkt. Dat proces houdt onvermijdelijk in- en uitsluitingsmechanismen in 
die doorheen de praktijk definiëren wat voor esthetica hedendaags is. Ze stellen 
vast wat vandaag speelbaar, dansbaar, zichtbaar, hoorbaar of tastbaar is. 

Elders in deze Etcetera onderzoekt danser-choreograaf Fabián Barba enkele 
van deze begrenzingen in de hedendaagse dans. Hij argumenteert dat hoewel 
hedendaagse dans vandaag een globaal fenomeen geworden is, westerse 
tradities nog steeds een normerend referentiekader zijn, als een persisterende 
culturele (zelf)kolonisatie.

Dat het hedendaagse performatief is, betekent echter ook dat elk creatief proces, 
elke theater- of dansvoorstelling het potentieel heeft om die ‘voorafgaande 
begrenzingen’ doorheen de praktijk te bevragen en te verleggen. Als 
podiumkunstenaar kun je bijvoorbeeld esthetische mogelijkheden die inactief 
of virtueel bleven activeren 4 door terug te grijpen naar (kunst)geschiedenissen 
die expliciet anachronistisch zijn vanuit eigentijds perspectief. Op een bewuste 
manier níét samenvallen met het heden opent dan de mogelijkheid om het 
hedendaagse een kritische lading te geven. Zo beweert filosoof Giorgio Agamben 
dat je hedendaagsheid niet bereikt door de kloof met het heden zo klein mogelijk 
te maken, maar juist door discontinuïteiten en cesuren in de tijd aan te brengen.5 
Dat kan bijvoorbeeld door het heden te confronteren met hoe dat heden ooit in 
het verleden gedroomd werd – als je in je persoonlijke leven je eigen heden al eens 

aftoetste aan hoe je 
het ooit gedroomd had, 
dan weet je dat dit een 
indringende oefening in 
temporeel bewustzijn 
kan zijn.

Theatermakers of 
choreografen die zich 
bovenal laten leiden door 
het criterium van actuele 
relevantie, slagen er dan 
ook niet in het heden-
daagse te vatten. 
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Eerder dan een reflectieruimte uit 
te kerven in het heden eigenen 
hun praktijken zich het ritme van 
nieuwsmedia toe, waardoor ze 
paradoxaal genoeg even snel 
achterhaald zijn als dat ze rele-
vant worden.6 (Het stemt tot 
nadenken over het dekolonise-
ringsdebat: de dekolonisering 
is geen trendy topic dat tijdelijk 
tot een hausse van intercultu-
reel schaamlaptheater leidt.  
Ze impliceert een funda-
mentele herdefiniëring van 
de dominante criteria van 
hedendaagsheid en een 
duurzame herdenking van 
het institutionele apparaat.)

Op een kritische manier 
hedendaags, zijn veron-
derstelt een zekere heter-
ochronie, een anders- 

tijdelijkheid. De podiumkunsten 
lijken zich daar bijzonder goed toe te lenen, 

zoals we verderop zullen zien. 

NAAR EEN DIALECTISCHE HEDENDAAGSHEID

Tegenover welke tijd verhoudt deze kritische hedendaagsheid zich? Welke tempo-
raliteit is vandaag dominant, of ook: wat is het huidige tijdsregime? En hoe gaan 
kunstpraktijken ermee om? Het heden is niet meer wat het ooit geweest is. Anders 
dan in de moderniteit is het niet langer een momentane transitiezone die ons in 
het grote narratief van vooruitgang steeds opnieuw vanuit het verleden naar de 
toekomst brengt. Eerder dan een geleider is het een moeras geworden waarin 
onze laarzen zich vastzuigen. Historicus François Hartog noemt onze tijd daarom 
‘presentistisch’.7 Kort gesteld verwijst het presentisme naar een tijd waarin noch 
het verleden houvast biedt (de recente geschiedenis toont vooral hoe we niet 
moeten handelen) noch de toekomst richting geeft (om vele redenen, van het op 
de klippen lopen van de toekomstbeelden die het vooruitgangsstreven voeden 
tot de mogelijke catastrofale toekomsten door de opwarming van de aarde). 
Ondanks voortdurende ontwikkelingen en vernieuwingen blijft de tijd ploeteren  
in een heden dat eindeloos lijkt te zijn. We zitten vast. 
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is te lang. 
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Presentisme houdt meer in dan een posthistorisch tijdsbesef. Onze temporele 
ervaring is vandaag ook diepgaand getekend door voortdurende versnelling, 
onmiddellijkheid, de dwang van het kortstondige nu. Het 24/7-ideaal bepaalt 
het ritme van de neoliberale affecteconomie, waarin we elk moment van zowel 
dag als nacht productief moeten maken. Denk aan het compulsieve refreshen 
van de Twitter-feed of de Facebook-wall, de vluchtige performances of the self op 
Instagram Live, het frenetieke tempo van de algoritmische high-frequency trading 
op de financiële markten. Het is een paradoxale tijdservaring: terwijl versnelling 
en productiviteit worden gesuggereerd, is niet duidelijk waartoe die historisch 
moeten leiden. Niet toevallig beschrijft socioloog Hartmut Rosa de tijd vandaag 
als ‘stilstaande versnelling’ of ‘dynamische stabilisering’.8

“Op een kritische manier hedendaags 
zijn, veronderstelt een zekere 

heterochronie, een anders-tijdelijkheid. 
De podiumkunsten lijken zich daar 

bijzonder goed toe te lenen.”

Over hoe de kunstpraktijk zich tot dit presentisme verhoudt, bestaan uiteenlopende 
meningen die ik hier for the sake of the argument tot twee diagnoses terugbreng. 
Volgens heel wat kunstcritici zou een groot deel van de hedendaagse kunstprak-
tijk dit tijdsregime volledig geïnternaliseerd hebben. Een aantal actuele artistieke 
tendensen kun je dan lezen als symptoom van die ontwikkeling. In pakweg Tate 
Gallery in Londen of Stedelijk Museum Amsterdam is de tijdelijke thematentoon-
stelling vandaag het curatoriële model, in plaats van het historisch overzicht: men 
past vaste museumcollecties voortdurend aan de tijd aan. De migratie van ‘live 
art’ van de theaterzaal naar de white cube lijkt eveneens op de zucht naar het nu 
te wijzen. Want wat is meer eigentijds dan een kunstpraktijk zoals theater of dans, 
die in het moment zelf voor de ogen van de bezoekers tot stand komt? In plaats 
van een bewaarplaats is het museum dan ook een plek voor evenementen 
geworden. You had to be there! (Fomo – fear of missing out – is niets anders dan  
de angst in het verkeerde nu te zijn.) Theatermakers die eeuwenoud repertoire 
willen updaten, ontdoen de bronteksten vaak van elke historische specificiteit  
en weerbarstigheid. Musea of theaters schrijven zich volop in in de neoliberale 
beleveniscultuur: ze vieren het nieuwe en het opzienbarende, maar dan zonder  
de programmatische claims van de historische avant-garde. Net als de presentis-
tische tijd mist deze kunst historisch bewustzijn. 

Volgens andere kunstcritici 9, bij wie ik me aansluit, is dat een overdreven pessi-
mistische analyse. Laten de fenomenen die hierboven genoemd werden niet ook 
een complexificatie van tijden zien? Introduceert ‘live art’ in het museum niet een 
spannende constellatie van verschillende temporaliteiten? Laat Instagram niet 
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toe dat een kunstwerk of voorstelling zowel in het hier en nu als elders, virtueel en 
vaak in uitgesteld relais een impact kan hebben? Zien we vandaag niet heel wat 
kunstenaars die aan de slag gaan met een veelheid van media, die elk een eigen 
temporele ervaring veronderstellen? Zijn er geen curatoren en kunstenaars die het 
schijnbaar geschiedenisloze presentisme opnieuw in beweging willen brengen 
door fragmenten uit het verleden op te graven, alternatieve geschiedenissen te 
verkennen of te speculeren over de toekomst met als doel het heden te transfor-
meren? Verschijnt daar geen ander heden, dat doortrokken is van heterochronie? 

Kunstfilosoof Peter Osborne meent dan ook dat juist daar de eigenheid van het 
hedendaagse ligt. Niet in het presentisme maar in het ‘con-temporary’, waarbij 
de ‘con’ of ‘samen’ benadrukt wordt maar dan ‘niet eenvoudigweg als het samen-
komen in tijd maar van tijden, als het samenkomen van verschillende maar 
even aanwezige temporaliteiten.’ 10 Door zorgvuldige assemblages te maken 
van verschillende tijden kan kunst ‘con-temporary’ worden. Het is belangrijk op 
te merken dat deze ‘con-’ voor Osborne veronderstelt dat ook de moderniteit 
vandaag nog steeds ‘contemporain’ is: op uiteenlopende manieren moeten we 
met de veelvormige aanwezigheid van dat project onderhandelen. 

Ook kunsttheoretica Claire Bishop verdedigt een ‘niet-presentistische, multi-
temporele hedendaagsheid’.11 Kunst kan een plek zijn waar men zowel het heden 
als het verleden ‘tegen de tijd in’ leest. Walter Benjamins notie van het dialecti-
sche beeld indachtig, noemt Bishop dat ‘dialectische hedendaagsheid’. Ze denkt 
daarbij in eerste instantie aan musea die kunsthistorische artefacten niet chrono-
logisch presenteren, maar heel gericht assemblages maken van (kunst)objecten, 
vaak verbonden met vergeten of onderdrukte geschiedenissen, met als doel  
‘het verleden te mobiliseren door het in het heden te vuren’.

Volgens Benjamin ligt aan het dialectische beeld 
altijd een ‘constructieprincipe’ ten grondslag. 
Kortom: het hedendaagse is niet zomaar 
gegeven, maar moet geproduceerd 
worden. Het komt voort uit een prak-
tijk waarin men gericht puzzelt met 
tijden – elementen, episodes of frag-
menten uit het verleden, voorafspiege-
lingen van de toekomst, representaties 
van het heden, die samen naast en tegen 
elkaar in werken. En het is een speci-
fieke, experimentele praktijk: welke tijden 
wil je precies samenbrengen? Niet elke 
assemblage brengt contemporaliteit voort. 
We moeten dus de vraag stellen welk heden 
geproduceerd wordt wanneer bijvoorbeeld 

12



Eszter Salamon & Boglárka Börcsök het werk van de Duits-Joodse avant-garde-
kunstenares Valeska Gert (1892-1978) op de scène reanimeren in Monument 0.5 
(2017); wanneer Thomas Bellinck in Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo (2013) 
het heden van zichzelf vervreemdt door het vanuit een fictieve toekomst te muse-
aliseren; wanneer Mette Ingvartsen ons in 69 Positions (2014) via documentatie, 
narratie en belichaming door een archief van expliciete performancekunst leidt 
vanaf de feministische performances uit de jaren 1960; wanneer Ogutu Muraya 
in Fractured Memory (2016) het eerste Congrès international des écrivains et 
artistes noirs uit 1956 verbindt met de politieke oproer in Kenia in 2007 en de 
erfenis van het kolonialisme vandaag; wanneer Andros Zins-Browne in The Middle 
Ages (2015) vroeg-moderne sociale dans met de Twittersphere verbindt, et cetera.

EXPERIMENTEREN MET HET VERKNOOPTE NU

Podiumkunstenaars benadrukken vaak het efemere karakter van een voorstelling. 
Performancetheoretica Peggy Phelan vatte het ooit samen door te stellen dat ‘het 
leven van performance enkel in het heden ligt’ 12 om vervolgens, op een paar geheu-
gensporen en wat gebrekkige documentatie na, volledig te verdwijnen. Recent 
staat dit paradigma terecht steeds vaker ter discussie. Theatervoorstellingen 
worden bijvoorbeeld benaderd als ‘geheugenmachines’ 13 die verleden voorstel-
lingen oproepen in de herinnering van acteurs of toeschouwers. In zijn lofzang op 
repertoire in dit Etcetera-nummer wijst cultuursocioloog Rudi Laermans op de 
temporele spanning tussen de historiciteit van de brontekst, de actuele opvoering 
en de opvoeringsgeschiedenis – die als parallelle tijdssporen present kunnen zijn. 
Dansbewegingen, of ze nu gechoreografeerd of geïmproviseerd zijn, geplukt uit 
het dagelijkse leven of volstrekt dansant, zijn dan weer onvermijdelijk gemarkeerd 
door een geschiedenis van voorafgaande bewegingen. Sommige dansvoorstel-
lingen gaan zelf expliciet aan de slag met het lichaam als archief – niet alleen van 
dansvocabularia of choreografieën, maar ook genormaliseerde sociale bewe-
gingspatronen, zoals de gendernormatieve performativiteit. 

Kortom: het ‘nu’ van de voorstelling is in de ervaring van de toeschouwer meestal 
een verknoopt nu, tegelijk hier-en-nu als toen-en-daar. Performance is live maar 
ook niet-live en afterlife, spoor van het ‘niet-langer-live’ of de voorafschaduwing 
van een virtueel ‘live-dat-nog-kan-komen’. Het ‘nu’ van een opvoering heeft 
dan ook bitter weinig te maken met het ‘nu’ uit de moderne, chronologische 

“Onze temporele ervaring is vandaag 
diepgaand getekend door voortdurende 

versnelling, onmiddellijkheid, de dwang 
van het kortstondige nu.”

13etcetera 156



representaties van de tijd, dat niet meer is dan het vluchtige moment tussen 
verleden en toekomst. Volgens performancetheoretica Rebecca Schneider is het 
performatieve nu eerder sticky. Er plakt verleden aan én het kan blijven plakken 
aan de toekomst.14 Daarin ligt ook de mogelijk politieke impact: de niet-chro-
nologische temporaliteit van performance schept een raamwerk waarbinnen 
counter-memories kunnen opduiken die niet alleen bestaande historische repre-
sentaties ontregelen maar ook het heden ondervragen. 

Daarbij komt dat toeschouwers bij het kijken naar een voorstelling soms in 
verschillende tijden tegelijk kunnen verblijven, waardoor de theatrale ervaring 
temporeel en ritmisch gelaagd is. We volgen de narratieve of dramaturgische 
lijn, maar kunnen tegelijk in gedachten en herinneringen verzinken door het 
evocatieve karakter van een beeld, tekst of beweging. Of we blijven hangen bij 
al verstreken scènes, of we speculeren over iets dat mogelijk nog kan komen. 
Voorstellingen zetten soms expliciet een esthetica van de duur in om de 
toeschouwer in deze complexe tijd te laten verblijven.

We zouden podiumkunsten kunnen 
zien als een vorm van temporale 
training. Ze kunnen niet alleen 
inzicht bieden in het dominante 
tijdsregime, maar ons er ook van 
scheiden in de complexe temporele 
ervaring die het theatrale moment 
ons kan brengen. Hedendaagse 
podiumkunsten kunnen zo een  
plek voor verkenning, onderzoek en 
experiment zijn om uit te zoeken wat 
het heden nu precies is maar ook,  
en vooral, wat het kan worden.

1 Voor een andere uitgebreidere versie van deze 
tekst: Le Roy, F. (2015). Contemporaneities.  
The Entangled Now of Performance. Documenta, 
2015:2, 2-27.

2 Zie Koselleck, R. (1979). Futures Past. On the 
Semantics of Historical Time. New York: Columbia 
University Press.

3 Butler, J. (1993). Bodies That Matter. On the 
Discursive Limits of “Sex”. Londen & New York: 
Routledge.

4 Voor een analyse in deze zin binnen de 
hedendaagse dans: Laermans, R. (2015). Moving 
Together. Making and Theorizing Contemporary 
Dance. Amsterdam: Valiz. 

5 Agamben, G. (2009). What is the Contemporary?. 
What is an Apparatus? and Other Essays. Stanford: 
University Press, 39-54.

6 Voor een kritische analyse van de 
actualiteitsdrang: Van Baarle, K. (2015), Samen 
niet begrijpen: Wat heeft het theater in de 
actualiteit te zoeken?. Etcetera, 141, 43-46.

7 Hartog, F. (2003). Régimes d’historicité. 
Présentisme et expériences du temps. Parijs: Seuil. 

8 Rosa, H. (2013). Social Acceleration. A New Theory 
of Modernity. New York: Columbia University Press.

9 Zie bijvoorbeeld de teksten van Juliane 
Rebentisch, Claire Bishop of Peter Osborne over 
hedendaagsheid.

10 Osborne, P. (2013). Anywhere or Not at All. 
Philosophy of Contemporary Art. Londen &  
 New York: Verso.

11 Bishop, C. (2013). Radical Museology, Or, What’s 
Contemporary in Museums of Contemporary Art. 
Londen: Koenig Books.

12 Phelan, P. (1993). Unmarked. The Politics of 
Performance. Londen & New York: Routledge.

13 Carlson, M. (2001). The Haunted Stage. Theatre 
as Memory Machine. Ann Arbor: University of 
Michigan Press.

14 Scheider, R. (2011). Performing Remains. Art and 
War in Times of Theatrical Reenactment. New York 
& Londen: Routledge.

Frederik Le Roy is docent aan KASK & 
Conservatorium in Gent. Hij coördineert er ook  
de master van KASK Drama. Le Roy is tevens lid 
van de grote redactie van Etcetera.
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Fabián Barba studeerde 
dans in Quito, de hoofd-
stad van Ecuador, en aan 
P.A.R.T.S. in Brussel. Door 
als een artistieke nomade 
heen en weer te reizen 
tussen beide omgevingen 

werd de performer 
zich gaandeweg 

bewuster 
van een 
hiërarchische 

temporele orde, 
die samenhangt 

met een geoculturele 
organisatie van 

de werkelijkheid. 
Hedendaagse dans 

buiten de westerse 
context lijkt vaak een stap 
terug in de tijd, naar een 
gedateerde danscultuur. 
Of is er meer aan de hand?

• Fabián Barba
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HET HEDENDAAGSE ONTWRICHT: QUITO – BRUSSEL

De beschouwingen in dit artikel komen voort uit, en werden gevoed door een heel 
specifieke ervaring, namelijk het feit dat ik me tot danser ontwikkelde op twee 
verschillende plekken, Quito en Brussel. De stijl die ik me in beide steden eigen 
maakte en waaraan ik mijn hart verloor, behoort tot dezelfde grote familie van de 
zogenaamde hedendaagse dans. Maar zonder dat ik het zelf besefte, stapte ik over 
op een ander paradigma toen ik van Quito naar Brussel verhuisde. Ik legde me niet 
alleen toe op een ander soort technische training. Ik proefde ook van de commerciële 
kant en de verschillende ideeën die daarmee gepaard gaan, en begon me andere 
idealen in te beelden en na te jagen. In Brussel ging ik tot een heel andere danscultuur 
behoren dan die waar ik deel van uitmaakte door mijn opleiding in Quito. 

Het is niet per se problematisch om het bestaan van verschillende dansculturen te 
erkennen, noch om te beseffen dat je er – op basis van je training en opleiding–
lid van bent. Voor mij ontstond het probleem pas toen ik, bij elke poging om 
beide culturen aan elkaar te linken, op een hiërarchisch veld botste waarin de 
Ecuadoraanse dansscene ouderwets en anachronistisch leek in vergelijking  
met de Brusselse.

Ik probeerde vat te krijgen op dit vraagstuk door er een performance aan te 
wijden: A personal yet collective history (apych) (2012). Een van de dansstukken 
die ik wilde opnemen in dit project was een korte solo die mijn voormalige dansle-
raar Kléver Viera in 2003 creëerde voor mijn collega Yolanda Endara (Yoli’s solo). 
Tijdens de repetities voor apych, negen jaar na de creatie van deze solo, bleek 
mijn affiniteit met dit stuk nog niet verminderd: het plezier van het te leren dansen 
door naar de video te kijken drong door tot diep in mijn huid. En toch voelde ik 
dat er een kloof gaapte tussen deze dans en mijn huidige situatie als danser in 
Brussel. Ondanks het vertrouwde plezier en de dansvreugde was er een zekere 
afstand in geslopen: Yoli’s solo leek niet meer op zijn plaats, of leek gedateerd. Het 
voelde alsof ik, door me te begeven buiten de grenzen van wat ik als ‘het centrum 
van de hedendaagse dans’ was gaan beschouwen (Brussel), terugging in de tijd. 

Kun je reizen doorheen de ruimte opvatten als heen en weer reizen in de tijd? 
Volgens mij niet. Ik denk niet dat de tijd aangeduid op een kalender een verklaring 
kan bieden voor deze transformatie van ‘heden’ naar ‘verleden’: het was de reis 
van Quito naar Brussel, de overstap van de ene danswereld naar de andere.  
De danstraditie waarvan ik deel ging uitmaken door mijn opleiding in Brussel 

“Kun je reizen doorheen de ruimte 
opvatten als heen en weer reizen  

in de tijd?”
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vormde nu mijn heden. Maar moest ik daarom mijn vorige ervaringen als danser 
onverbiddelijk naar ‘het verleden’ verbannen? Had het ‘heden’ het recht om het 
hedendaagse karakter te ontkennen van de danswereld die ik in Quito had leren 
kennen, en waarmee ik nog altijd affectieve en professionele banden heb? 

Waarom voelde het feit dat ik lid was van twee verschillende danstradities tegelijk 
aan als een strijd tussen dat wat tot ‘het heden’ behoorde en dat wat tot ‘het 
verleden’ behoorde? Waarom is het zo moeilijk om twee gelijktijdige dansscenes  
te zien als elkaars tijdgenoten?

HISTORICISME

Ook in andere gevallen dan die die ik nu beschrijf, blijkt duidelijk hoe de grenzen 
worden bewaakt tussen wat echt tot ‘het verleden’ behoort en wat tot ‘het heden’. 
Zo woonde ik in 2009 in Hamburg een dansperformance bij van een choreograaf 
die in Colombia werkt. Aan het einde van de voorstelling hoorde ik hoe de curator 
van een bekend West-Europees festival zich liet ontvallen dat ‘dat er heel jaren 
80 uitzag’. Filosofe en performancewetenschapper Bojana Kunst heeft het in 
haar artikel ‘Politics of Affection and Uneasiness’ (2003) over iets soortgelijks. 
Ze bespreekt uitgebreid hoe West-Europese kunstprogrammatoren de Oost-
Europese performancekunst (onterecht) beschouwen als iets ‘dat ze al gezien 
hebben’, als een déjà vu. 

In mijn poging om deze fenomenen te doorgronden, botste ik op Dipesh 
Chakrabarty’s boek Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical 
Difference (2000).1 Dit werk gaat niet over dans, maar het benoemt wel het 
probleem dat ik wilde aankaarten: historicisme. Belangrijker nog: het boek  
deed me inzien dat dit geen persoonlijk probleem is, of iets waarmee alleen  
de kunsten worstelen, maar dat het de zoveelste uiting is van een groot-
schaligere, structurele, historisch gegroeide, in het Westen gecentreerde 
mentaliteit. In Chakrabarty’s woorden:

Crudely, one might say that [historicism] was one important form that the 
ideology of progress or “development” took from the nineteenth century on. 
Historicism is what made modernity or capitalism look not simply global 
but rather as something that became global over time, by originating in 
one place (Europe) and then spreading outside it. This “first in Europe, then 
elsewhere” structure of global historical time was historicist; […] It was 
historicism that allowed Marx to say that the “country that is more developed 
industrially only shows, to the less developed, the image of its own future.” 
[…] Historicism thus posited historical time as a measure of the cultural 
distance (at least in institutional development) that was assumed to exist 
between the West and the non-West.1
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‘To critique historicism in all its varieties’ komt er voor Chakrabarty op neer dat  
‘[we have] to unlearn to think of history as a developmental process in which that 
which is possible becomes actual by tending to a future that is singular’ (249). 
 
Met andere woorden: historicisme bekritiseren ‘is to learn to think the present – the 
‘now’ that we inhabit as we speak – as irreducibly not-one’. Het is precies dat histo-
ricisme op het vlak van geschiedenis, of de idee dat geschiedenis een globale, 
enkelvoudige, lineaire ontwikkeling is, dat het mogelijk maakt om het heden van 
Ecuador te beschouwen als het verleden van Europa. 

HEDENDAAGSE EN MODERNE DANS 2

Algemener gesproken, vormt het een iets grotere uitdaging ‘to learn to think the 
present – the ‘now’ that we inhabit as we speak – as irreducibly not-one’ en de 
praktische gevolgen daarvan te ontmantelen. De term ‘hedendaagse dans’ op 
zich is al problematisch. Enerzijds fungeert het woord ‘hedendaags’ als een label. 

A Mary Wigman Dance Evening © Dieter Hartwig
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Het verwijst naar een bepaald soort dans; we kunnen het over hedendaagse dans 
hebben zoals we het over moderne dans hebben, of over ballet, hiphop, ballroom 
of folk… Maar anderzijds verwijst het adjectief ‘hedendaags’ naar iets dat behoort 
tot, of plaatsvindt in, het heden, in het nu. Als adjectief zou je ‘hedendaags’ 
kunnen gebruiken om eender welke dans te beschrijven die in het heden beoefend 
wordt (ballroom, street dance enzovoort), maar het is en blijft een feit dat deze 
dansvormen niet gelden als ‘hedendaagse dans’. 

Zoals ik het zie, eist hedendaagse dans, ten minste op nominaal niveau, het 
heden op voor zichzelf, en sluit hij andere soorten dans daarvan uit. In mijn ogen 
zegt ‘hedendaagse dans’ niet alleen dat hij tot het heden behoort, maar dat het 
heden tot hem behoort; hedendaagse dans positioneert zichzelf in het ‘nu’ en 
koloniseert het ‘nu’. Op nominaal niveau volgt daaruit dat moderne dans niet 
hedendaags kan zijn; hij loopt het risico te worden afgeschilderd als deel van 
een verleden dat we ontgroeid zijn. De adjectieven ‘modern’ en ‘hedendaags’ 
zijn in heel wat contexten onderling inwisselbaar, maar een dominante (naar 
historicisme ruikende) manier om naar dans te kijken, gebaseerd op historische 

A Mary Wigman Dance Evening © Dieter Hartwig
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periodisering, heeft de neiging om moderne dans vóór hedendaagse dans te 
plaatsen – en zo wordt die eerste al meteen een overblijfsel uit het verleden.3  
Het zou op zich geen probleem zijn om de dans die ik beoefende in Quito modern 
te noemen. Problematisch wordt het wanneer de hedendaagsheid van moderne 
dans ontkend wordt. 

Als we het over moderne en hedendaagse dans als genres hebben, dan zou 
het mogelijk zijn om hun verschillen aan het licht te brengen via een analyse 
van hun technische, esthetische en filosofische aannames. Naar mijn mening 
ligt het belangrijkste verschil tussen deze twee danstradities in de idee van 
een subtekst. Ik vat de subtekst op als een (zintuiglijke, sensuele, emotionele, 
affectieve) intensiteit die ‘deel uitmaakt van de beweging’, en niet als een 
addendum 4. In de wandelbeweging, een lichamelijkheid die in de jaren 1960 
werd geïntroduceerd door Judson Church en die voor mij een archetypisch 
onderdeel is van wat later hedendaagse dans werd, zit een duidelijke inspan-
ning verscholen om de beweging te ontdoen van die intensiteit, alsof het een 
toevoegsel was, iets bijkomends dat geen deel uitmaakte van de dans.  

Er zijn minstens twee voorbeelden aan te halen die aantonen dat je geen scherpe 
grens kunt trekken tussen moderne en hedendaagse dans op basis van een 
lichamelijkheid die al dan niet een subtekst kanaliseert. Ten eerste kunnen we 
de commentaar aanhalen van linkse critici en dansers op het werk van Martha 
Graham in de vroege jaren 1930, namelijk dat het te abstract en te formalistisch 
zou zijn, en dat het de emotionele intensiteit miste die het publiek zou kunnen 
aanzetten tot politieke actie (Franko, 1995, 38-42). Ten tweede is er de getui-
genis van Trisha Brown, die vertelt hoe ze een ‘emotion and internal commotion’ 
ervaarde ‘while performing those early deductive, systematized, withheld pieces. 
[How she] experienced a rich subjectivity, whereas on the outside the dance looked 
objective’ (Goldberg, 1991, 6). Deze voorbeelden tornen aan de idee van een  
absoluut verschil tussen moderne dans (met zijn vermeende ‘emotionaliteit’)  
en postmoderne of hedendaagse dans (met zijn zelfverklaarde ‘objectiviteit’).

Inderdaad, wat bovenkomt zodra we een specifiek werk beschouwen in al zijn 
rijkdom en complexiteit, is een mix, een spanning en een confrontatie tussen 
verschillende premisses, die geërfd zijn van verschillende danstradities en 
-afstammingen. Ik besef dus terdege dat het interessanter en constructiever 
zou zijn om deze verschillen te proberen te ontmantelen, om de kruisbestuiving 

“Houdt de verspreiding van hedendaagse 
dans over de hele wereld, de globalisering 

ervan, geen ‘verwesterlijking’ in – een 
specifiek soort cultureel kolonialisme?”
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ertussen bloot te leggen, om de porositeit van hun grenzen aan te tonen en de 
creatieve uitwisseling tussen verschillende danstradities te verkennen. Ik heb 
echter geprobeerd om het onderscheid te formuleren, en ik heb gedaan alsof 
er een duidelijk verschil bestaat tussen moderne en hedendaagse dans, omdat 
dit onderscheid volgens mij vaak onder de oppervlakte werkzaam blijft, met alle 
nadelige gevolgen van dien.5 Ik heb me strategisch bediend van de woordenschat 
die categorieën in het leven roept die hiërarchische classificaties uitlokken, om zo 
de temporele discriminaties die hij in stand houdt aan het licht te brengen. In mijn 
poging om het binaire onderscheid ‘modern / hedendaags’ te ontmantelen en te 
overstijgen, benadruk ik de nood aan een beter begrip van hoe dat onderscheid 
werkt, en welke specifieke gevolgen het heeft voor de constructie / het geconstru-
eerde van de werkelijkheid.

DE POLITIEK VAN TIJD EN DE DEFINITIE VAN HEDENDAAGSE DANS

De relevantie van een bespreking van het hedendaagse in dans, dat op epis-
temologische producties rust, is politiek van aard. Het wegwuiven van een 
danspraktijk als niet-hedendaags zorgt ervoor dat ze onzichtbaar wordt binnen de 
‘hedendaagse’ dans; als een danspraktijk niet onthaald wordt als hedendaagse 
dans (met inbegrip van de ambiguïteit van die term) dan hoort ze niet thuis in, 
en heeft ze geen handelend vermogen in, noch relevantie voor, de hedendaagse 
dansscene. In navolging van de analyse van Rolando Vázquez in zijn artikel 
‘Modernity, Coloniality and Visibility – The Politics of Time’ (2010), erken ik dat 
‘invisibility is tantamount to de-politicization’, waarbij het politieke opgevat is als 
‘the coming together to constitute a public space’ (z.p.). 

Laat ik dit argument verduidelijken met behulp van een concreet voorbeeld. Toen 
ik dans studeerde in Ecuador, had ik de gewoonte – net als vele van mijn collega’s 
toen – om te zeggen dat ik aan hedendaagse dans deed. Het was pas na mijn 
studies aan P.A.R.T.S., en nadat ik vertrouwd was geraakt met de hedendaagse 
danswereld die zich rond Brussel concentreerde, dat ik de dans die ik in Quito 
beoefende, en die veel dansers nog altijd beoefenen, ging zien als moderne dans. 
Als we dit binaire onderscheid achter ons willen laten – een onderscheid dat een 
zekere topologie weerspiegelt – dan is een finaal antwoord op ‘wat nu eigenlijk 
moderne en wat hedendaagse dans is’ uitgesloten, omdat het dit onderscheid en 
de onderliggende topologische hiërarchieën gewoon zou herhalen. Als er onenig-
heid is over deze vraagstukken, en als het moeilijk is om er een bevredigend einde 
aan te breien, dan is dat juist omdat wat ter discussie staat de politieke aard is 
van de publieke ruimte die hedendaagse dans wordt genoemd. De kern van het 
probleem is dus begrijpen wat er politiek op het spel staat met deze definities,  
en ze consistent en continu aan verschillende vragen onderwerpen: wie bepaalt 
die definities? Waar? Met de steun van welke instellingen? Voor wie? Op basis  
van welke uitsluitingen?
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Als we de politieke dimensie willen begrijpen van de definitie van ‘het heden-
daagse’ zoals het gebruikt wordt in dans, dan is het cruciaal om er een element 
uit te lichten dat makkelijk over het hoofd kan worden gezien. Op het eerste 
gezicht lijkt het misschien alsof het hedendaagse gedefinieerd kan worden in 
louter temporele termen (het heden, en niet het verleden of de toekomst) of in 
historische termen (zoals de kunsten worden ingedeeld in klassieke, moderne of 
hedendaagse stijlen). Maar, zoals ik in deze tekst probeer aan te tonen, is er ook 
een ruimtelijke of – om preciezer te zijn – een geoculturele dimensie die enorm op 
deze definitie weegt. Om dit te staven, moet ik twee verduidelijkingen toevoegen:

1. Ik beschouw een geoculturele locatie als een culturele horizon (een set 
van waarden, filosofische aannames, discoursen, praktijken enzovoort) 
gesmeed door een specifieke lokale geschiedenis die haar wortels heeft in 
de materialiteit van nationale of regionale instellingen, fondsen, culturele 
beleidsmaatregelen en wetten. Wanneer ik het in wat volgt over het Westen 
heb, benader ik het als een geoculturele locatie: niet als een welomlijnd 
gebied, maar als een matrix voor de materiële en filosofische reproductie 
van cultureel specifieke praktijken en discoursen. 

2. De interactie tussen lokale geschiedenissen en globale tendensen – wat 
Mignolo (2012) analyseert als de relatie tussen lokale geschiedenissen 
waarin globale designs geproduceerd worden en lokale geschiedenissen 
waarin globale designs ‘have to be adapted, adopted, transformed, and rear-
ticulated’ (278) – moet onder de loep genomen worden om de onevenwichtige 
machtsdynamiek te begrijpen die speelt in de interactie tussen verschillende 
culturele horizonten en het fenomeen van cultureel kolonialisme. 

Ik zal allicht weinig tegenkanting krijgen wanneer ik zeg dat hedendaagse dans 
(als een soort dans geproduceerd voor en door het theater als een fysieke en 
institutionele ruimte) een internationale artistieke praktijk geworden is. Mensen 
beoefenen dit soort dans van Zuid- en Noord-Amerika tot Europa, Afrika, Azië 
en Australië.6 Hedendaagse dans zou makkelijk erkend kunnen worden als een 
globale artistieke praktijk. Toch denk ik, en hiervoor beroep ik me op Chakrabarty, 
dat hedendaagse dans niet zozeer gewoon globaal is, maar misschien wel globaal 
geworden is doorheen de tijd, met een oorsprong op één plek (in Europa en de 
Verenigde Staten) en een verdere verspreiding vandaaruit. 

“Als globalisering de vorm aanneemt  
van, of opereert als een homogeniserend 

en universalistisch project, dan zijn  
de perifere regionen van de westerse 
wereld van bij het begin gedoemd om  

het spel te verliezen.”
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Deze hypothese verdient het om zorgvuldig onderzocht te worden, want de implica-
ties ervan zijn meerduidig, en niet min. Impliceren dat hedendaagse dans ontstond 
en geworteld is binnen een westerse culturele horizon, is zoveel als zeggen dat 
hedendaagse dans een specifiek soort westerse dans is – zelfs als die wordt beoe-
fend in ‘niet-westerse gebieden’; hedendaagse dans zou dan niet alleen gedefini-
eerd worden in temporele of historische termen, maar ook in geoculturele termen. 
Dansproducties die hun oorsprong hebben in andere culturele horizonten (niet-wes-
terse dansen) zouden dan, ipso facto, geen hedendaagse dans kunnen zijn (of toch 
niet écht hedendaags). Dit leidt tot de urgente vraag of hedendaagse dans bekeken 
vanuit het historicisme niet een bepaalde gelijkschakeling in stand houdt, van het 
Westen met hedendaagsheid (het heden) en van het ‘niet-Westen’ met het verleden 
(een anachronisme). Uiteindelijk zou je zo zelfs aanbelanden bij de vraag of de 
verspreiding van hedendaagse dans over de hele wereld, de globalisering ervan, 
geen ‘verwesterlijking’ inhoudt – een specifiek soort cultureel kolonialisme. 

Deze vraag proberen te beantwoorden is niet zonder gevaar. Om te beginnen 
mogen we ons niet laten verleiden tot een bevestiging van de dichotomie 
tussen westers en niet-westers, omdat dat grenzen zou creëren die kostbare 
plaatsen aan het oog onttrekken: plaatsen waar al interculturele uitwisseling 
gebeurt. We mogen die tweedeling, net als die tussen modern / hedendaags 
en verleden / heden, niet benaderen als een ontologische categorie, maar 
wel als een epistemologische constructie. Als ik mijn toevlucht neem tot die 
categorieën, dan is mijn enige doel een beter begrip van de manier waarop 
ze bijdragen tot een bepaalde orde of een bepaald wereldbeeld, en de manier 
waarop ze machtsverschillen in stand houden.7 

Ten tweede zouden we, om veralgemeningen te vermijden, dit vraagstuk moeten 
benaderen via concrete cases. De manier waarop hedendaagse dans beoefend 
wordt en vorm krijgt in verschillende geoculturele locaties zou eigenheden aan het 
licht kunnen brengen die we op de dissectietafel moeten leggen om ten volle te 
begrijpen hoe het proces van verwesterlijking kan verlopen via hedendaagse dans.

Ten derde zou de globale verspreiding van hedendaagse dans naar verschillende 
locaties op verzet kunnen stuiten en het voorwerp kunnen worden van toe-eige-
ning – twee mechanismes waarvoor we niet blind mogen zijn, omdat ze tegen-
kanting bieden aan de idee dat zo’n globalisering verplicht eenrichtingsverkeer 
of een vorm van kolonisatie zou zijn. De verspreiding van westerse praktijken en 
instellingen treft geen passieve populaties. Het handelings- en reactievermogen 
van niet-westerse bevolkingsgroepen, die zich westerse kunstpraktijken toe-ei-
genen en transformeren of juist verwerpen, moet erkend en versterkt worden. 
In die zin beschouw ik hedendaagse dans als een veld waar verschillende 
krachten, die in verschillende richtingen trekken en duwen, met elkaar botsen en 
interageren. De koloniale dimensie van de globale verspreiding van hedendaagse 
dans is een van die krachten, die ik hier uit de anonimiteit probeer te halen.  
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Om een eerlijk en volledig beeld te krijgen van het politieke spel tussen zulke 
krachten, zouden we ook varianten ervan moeten belichten, zoals weerstand, 
toe-eigening, aanpassing enzovoort. 

Ten vierde: de hedendaagse dans op zich kan als artistieke praktijk niet bestem-
peld worden als koloniaal of antikoloniaal. Hij valt niet terug te brengen tot iets 
dat eenduidig verwerpelijk of lovenswaardig is. Als artistieke praktijk kan heden-
daagse dans fungeren als een tool voor emancipatie en kritisch denken (als een 
middel om gevestigde waarden en de status quo aan het wankelen te brengen  
of op te schorten8), maar hij kan evengoed (in de meeste gevallen misschien 
onbewust) cultureel kolonialisme in de hand werken. 

Wie zich vragen stelt over de westerse oorsprong van hedendaagse dans en over 
zijn globalisering, kan niet om de politieke economie van deze artistieke praktijk 
heen – om de instellingen die haar ondersteunen en de epistemologische construc-
ties waarop ze leunt. We moeten ons vragen stellen over de productie en versprei-
ding van hedendaagse dans op wereldschaal. Daarom helpt deze gedachtegang 
ons bijvoorbeeld om te begrijpen waarom choreografen en dansers die actief zijn 
aan de rand van de westerse wereld (zoals in Ecuador) er niet in geslaagd zijn om 
invloed te vergaren en erkenning te oogsten buiten hun regionale grenzen – in 
tegenstelling tot dansers en choreografen die vanuit Europa of de Verenigde Staten 
opereren, en wier werk op wereldschaal wordt getoond en gelauwerd.

Streven naar erkenning en invloed in deze orde der dingen betekent uiteraard dat je 
die orde aanvaardt; het betekent dat je je plooit naar de dominantie en heerschappij 
van globalisering. Als globalisering de vorm aanneemt van, of opereert als een homo-
geniserend en universalistisch project (Estermann, 1998), dan zijn de perifere regi-
onen van de westerse wereld van bij het begin gedoemd om het spel te verliezen. Ze 
worden, door hun deelname aan het spel, immers verplicht hun culturele eigenheden 
en verschillen te verloochenen en te vervangen door een verlangen naar inclusie, assi-
milatie en erkenning. Hoewel het belangrijk is om die machtsdynamiek te begrijpen, is 
het even noodzakelijk om de hele orde der dingen in vraag te stellen. We zouden inder-
daad een ander perspectief kunnen hanteren en een ander project kunnen omarmen, 
om op planetaire schaal te wegen op de processen van transnationale en transregio-
nale verbondenheid waartoe hedendaagse dans zijn steentje zou kunnen bijdragen. 

Als ik verwijs naar de westerse oorsprong van hedendaagse dans, suggereer ik dat de 
filosofische basisbeginselen die eraan ten grondslag liggen, ontstaan zijn vanuit een 
westerse culturele horizon en geschiedenis. Een van die beginselen, dat wel erg zwaar 
doorweegt, is een uitgesproken westerse / moderne temporaliteit (die zich eenzijdig en 
lineair ontvouwt; met een scherp onderscheid tussen verleden, heden en toekomst). 
Zelfs al is de praktijk van hedendaagse dans erin geslaagd om dat modernistische 
tijdsbegrip te betwisten (getuige de interesse in ‘re-enactment’), dan nog zou ik durven 
zeggen dat deze kritiek van de moderne temporaliteit in de meeste gevallen geworteld 
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zit in westerse filosofische kritieken ervan. In navolging van Mignolo zouden we dan 
kunnen stellen dat de kritiek van hedendaagse dans op de moderne temporaliteit geïn-
ternaliseerd is of, in de woorden van Estermann, een monoculturele kritiek is. 

We moeten duidelijk maken dat deze kritiek gebaseerd is op een westerse epistemo-
logie, als we willen vermijden dat de discussie van de politiek van tijd in hedendaagse 
dans verzandt in een afgesloten en puur westers debat, of een debat gedomineerd 
door westerse denkkaders. Dit wordt nog relevanter als we het globale bereik van 
hedendaagse dans in acht nemen. Als deze geglobaliseerde idee van hedendaagse 
dans het monoculturele wil overstijgen – als ze meer wil zijn dan een neokoloniale 
uitbreiding van een overwegend westerse praktijk – dan moet ze zich openstellen en 
rekening houden met verschillende culturele horizonten en erfenissen. De vragen 
die ik hierboven formuleerde, zouden intussen nieuwe nuances kunnen krijgen. Wie 
bepaalt wat hedendaags is? Vanuit welke culturele horizon? Welke relaties onder-
houdt het met andere culturele horizonten? Versterkt het bestaande machtsver-
schillen, of wil het die omverwerpen? Wil het ruimte scheppen voor heterogenisering, 
of juist de grenzen van de homogenisering nog hoger optrekken?  

Als we willen dat de globale hedendaagse dansscene haar nauwelijks verholen 
monoculturele (en dus neokoloniale) karakter overstijgt, dan moeten we niet 
alleen aandacht besteden aan de 
ontmoetingen tussen westerse en 
niet-westerse culturele producties, 
maar ook (westerse en niet-wes-
terse) filosofische assumpties over 
tijd en het hedendaagse onder de 
loep nemen. Ten slotte moeten we 
de bevoorrechte positie van die 
temporele categorie in vraag stellen 
als dé categorie om de waarde van 
kunstwerken mee te bepalen en 
te beoordelen: het gewicht en de 
centrale positie toegekend aan het 
hedendaagse is misschien al (te) 
typisch ‘westers’. 

1 Ik zou Frederik Le Roy willen bedanken om  
me dit boek aan te raden tijdens een workshop  
die deel uitmaakte van het creatieproces van  
A personal yet collective history.

2 Ik baseer me voor de ontkenning van 
hedendaagsheid op Johannes Fabians idee van 
‘de ontkenning van gelijktijdigheid’. Voor mijn 
beslissing om Fabians term niet te gebruiken, 
baseerde ik me op de kritiek ervan door Berber 
Bevernage en Rolando Vázquez (persoonlijk 
gesprek). Zij erkennen allebei de waarde van 
Fabians bijdrage, maar stellen dat hij het 
hedendaagse als een singulariteit beschouwt – meer 
nog, als een singulariteit gedefinieerd volgens 
westerse aannames. Zijn ‘gelijktijdigheid’ hanteren 
zou dus louter neerkomen op een ‘toelaten tot’ 
of ‘toevoegen aan’ het westerse hedendaagse 
van die praktijken en bevolkingen die er eerder 
van werden uitgesloten. Zowel Bevernage als 
Vázquez maakte me erop attent dat het nodig is 
om de idee van het hedendaagse op zich tegen het 
licht te houden. Spreken over de ontkenning van 
hedendaagsheid in plaats van de ontkenning van 
gelijktijdigheid lost het probleem niet op, maar 
het probeert wel een verandering van perspectief 
duidelijk te maken. Wat telt is niet de toekenning of 
erkenning van hedendaagsheid (dat zou al wijzen 
op een machtsverschil – wie heeft de macht om 
wie te erkennen of op te nemen?), maar wel het 
begrip van hoe die hedendaagsheid gedefinieerd 
is en waarom het überhaupt zo’n belangrijk issue 
geworden is. Ik kan me deels vinden in diegenen 
die argumenteren dat de hedendaagsheid van een 
kunstwerk een kritisch antwoord garandeert op 
actuele gebeurtenissen en situaties. Maar, zoals ik 
zal proberen duidelijk te maken, denk ik niet dat 
die ‘kritische antwoord’-garantie een exclusieve 

Fabián Barba is danser, en is actief in Ecuador 
en België. Hun werk bevraagt de relatie tussen 
kolonisering en hedendaagse dans via een 
belichaamde praktijk, historisch onderzoek  
en een continue dialoog.

Dit artikel werd uit het Engels vertaald door  
Lies Xhonneux.
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eigenschap is van hedendaagse dans (als genre). 
En dan is er nog het risico in de val te lopen van 
een betekenisloze zoektocht naar vormelijke 
innovatie, om toch maar tegemoet te komen aan 
het historicisme-ideaal van hedendaagsheid.

3 Een vergelijkbare discussie rond de ambivalentie 
van de term ‘hedendaags’ in de context van 
hedendaagse kunst vind je in Nathalie Heinichs 
Pour en finir avec la querelle du contemporain 
(Heinich, N. (1999). ‘Pour en finir avec la querelle  
du contemporain’. Le Débat, 104, 106-115).

4 In deze context zijn de commentaren van 
Katharine Sehnert en Irene Sieben verhelderend. 
Deze twee danseressen, die schoolliepen bij Mary 
Wigman in de late jaren 50 en de vroege jaren 
60, vinden: “Het gaat niet over emoties. Er zijn 
emoties. Hoe ik denk dat een emotie eruitziet, 
verschilt van wat het lichaam doet. [Op de 
Wigman School] werkten we niet op emoties” 
(Sieben, mijn cursivering). “Elke beweging heeft 
zijn eigen expressie. Het heeft geen subtekst 
nodig; het is een subtekst” (Sehnert, mijn 
cursivering). Uit: persoonlijk gesprek met de 
auteur (zie ook Barba, “Impure Transmissions”).

5 Dit onderscheid zou werkzaam kunnen blijven, 
en nuttig kunnen blijken, op eender welk 
moment dat we ons geconfronteerd zien met 
het “‘desire to wipe out whatever came earlier,’ so 
as to achieve ‘a radically new departure, a point 
that could be a true present’” (de Man geciteerd 
door Marshall, geciteerd in Chakrabarty 
244). Dit verlangen zou verschillende lagen 
van danspraktijken en -discoursen kunnen 
structureren. Het zou kunnen blijken uit kleine 
commentaren als “dat zag er jaren 80 uit” of 
“het gaat niet langer om …, maar om …”; uit de 
gretigheid waarmee curatoren op zoek gaan 
naar “het volgende”; uit de creatieve beperking 
om iets te willen maken “dat nog nooit eerder 
gedaan is” of uit complimenten voor een 
voorstelling als zijnde “heel origineel”.

6 Dit betekent niet dat er geen belangrijke 
verschillen ontstaan door die uiteenlopende 
culturele achtergronden. Voor een bespreking 
van de relatie tussen moderne dans in Ecuador en 
moderne dans zoals die beoefend wordt in de VS of 
in Europa, zie Barba (“Impure Transmissions”).

7 Voor een analyse van de geconstrueerde, en toch 
bijzonder effectieve dichotomie tussen westers 
en niet-westers: zie Coronil 1996.

8 Het vermogen om gevestigde waarden en de 
status quo het vuur aan de schenen te leggen, te 
transformeren en te bekritiseren mag echter 
niet geïnterpreteerd worden als het voorrecht 
van hedendaagse dans. In Ben Yakoub en Barba 
(‘(Re)framing the Vocabulary in Performing 
Arts in Flanders’) bespreken we vier mogelijke 
betekenissen van het woord ‘hedendaags’ zoals 
het gebruikt wordt in de context van hedendaagse 
dans: 1) behorend tot hetzelfde chronologische 
heden (het ‘nu’), 2) reagerend op de context 
waarin de kunstenaar werkt en leeft, i.e. met 
een kritische houding tegenover vastgelegde 
conventies en de status quo, 3) een verplichting 
inhoudend om constant te innoveren of 4) een 
artistiek genre. Wanneer deze vier betekenissen 
samenvallen onder de paraplu van ‘hedendaagse 
dans’ (als een genre), duiken er verschillende 
problemen op. Het eerste is de veronderstelling 
dat hedendaagse dans de meest geschikte vorm is 

voor een kritische houding tegenover conventies 
en de status quo, alsof andere culturele praktijken 
(zoals traditionele dansvormen) niet in staat 
zouden zijn om zo kritisch te reageren. Het 
tweede, daaraan verwante probleem, is dat dit 
soort kritische ingesteldheid verbonden is met 
een moderne temporaliteit die geschiedenis 
gelijkschakelt met een enkelvoudige en 
rechtlijnige ontwikkeling richting een toekomst 
die om constante innovatie vraagt; een kritische 
houding en innovatie worden zo verward 
of tot synoniemen gebombardeerd. Andere 
manieren van omgaan met geschiedenis lijken 
daardoor achterlijk of conservatief, waardoor de 
mogelijkheid al meteen uitgesloten wordt dat ze 
ons een andere filosofie of een andere politiek van 
tijd kunnen aanreiken, bijvoorbeeld een filosofie 
of politiek die het geheugen in ere herstelt als een 
strijdtoneel. Vázquez (2010) stelt dat het geheugen 
redden niet per se een conservatieve daad is. 
Voor hem is de mogelijkheid om het verleden te 
ervaren (niet te reïficeren) geen essentialistische, 
maar juist een rebelse zet.
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verschenen in Handbook of Dance Re-enactment 
en in Documenta.
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1.

Het repertoiretheater is in Vlaanderen op sterven na dood: er zijn amper nog 
ensembles met een vaste spelerskern die, vanuit een metiergedreven opvatting 
over acteren, voornamelijk focussen op de klassieke en de recentere canon. In 
brede zin kun je de idee van repertoire ook nog eens verbinden met een regel-
matig wijzigende programmering die nieuwe regies afwisselt met hernemingen, 
al wordt het begrip dan misschien te zeer opgerekt. Voor zo’n meer omvattende 
benadering zou je de notie van ‘het repertorische’ kunnen munten, maar dat 
neologisme klinkt nogal lelijk en valt hier dus af. In vele landen blijft alvast de 
stedelijke theatercultuur in het teken staan van deze meerstemmige opvatting 
van repertoire, en dat ook los van de oriëntatie op een sterke nationale canon 
(zoals Duitsland of Frankrijk die kennen). 

Bij repertoire gaat het hoe dan ook niet enkel om een baldakijn van maat-
gevende teksten: ‘evergreens’ als Shakespeare of Molière, maar evengoed 
recentere klassiekers als Brecht of Beckett, Heiner Müller of Thomas Bernard, 
Sarah Kane of Bernard-Marie Koltès. De repertoirepraktijk impliceert in de 
regel ook een specifieke artistieke organisatievorm en beroepsopvatting. 
Repertoireacteurs beschouwen hun job als een vak, in de zin van ambacht, en 
behoren doorgaans tot een ensemble. Eventueel freelancen ze daarnaast in 
beperkte mate voor specifieke rollen of buiten de wereld van het theater, zonder 
echter van job naar baan te hoppen. Als lid van een gezelschap spelen ze in 
korte tijd meerdere uiteenlopende rollen in verschillende stukken, waarbij ze 
vaker een personage hérnemen dan dat ze in een net geleerde rol aantreden. 
Juist deze veelzijdigheid toont dat ze metier hebben. 

Of het Vlaamse theater een fikse injectie repertoire behoeft, laat ik hier in het 
midden: dat is een bredere cultuurpolitieke kwestie. Bovendien is het nog  
maar de vraag of ondertussen niet een aantal essentiële randvoorwaarden voor 
repertoiretheater in Vlaanderen zijn verdwenen. Ik denk dan aan een voldoende 
grote aandacht voor de corresponderende canon in het literatuuronderwijs en  
de evocatie van repertoire in televisiefilms. Mijn beperkte éloge van het repertoire 
mag alvast niet worden gelezen als een verdoken pleidooi tégen het postdrama-
tisch theater dat de toon zet binnen de Vlaamse podiumkunsten. Mij interesseren 
gewoon de plussen van de repertoirepraktijk, in de zonet al kort gememoreerde 
connotaties van metier, historische canon en ensemble. Ik beperk mij hier tot  
de eerste twee bijbetekenissen, die binnen de Vlaamse context de meeste 
relevantie bezitten, en focus daarbij ook nog eens op de klassieke canon omdat 
die beduidend meer onder vuur lijkt te liggen. Ter illustratie wijk ik regelmatig 
uit naar de opera, ongetwijfeld het repertoiregenre par excellence. Het is ook 
via de opera dat ik, eerder laat in mijn carrière van theater- en dansliefhebber, 
de waarden op prijs ben beginnen te stellen waarmee de repertoirepraktijk kan 
worden verbonden. 
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2.

Het is 24 oktober 2012, ik stap even voor 19 uur de Munt binnen om er Lulu van 
Alban Berg in een regie van Krzysztof Warlikowski bij te wonen. Het is mij in de 
eerste plaats te doen om de regisseur, van wie ik tot dan toe nog geen enkele 
voorstelling zag. Ik heb verder niets met opera en koester de bekende vooroor-
delen tegen het genre: burgerlijk entertainment, te weinig hedendaags, te repe-
titief door de focus op een smalle canon van enkele honderden werken. Barbara 
Hannigan zuigt mij echter van meet af aan de voorstelling in, deels door haar 
kwaliteiten als sopraan (al kan ik die als leek niet echt beoordelen) maar vooral 
door haar tegelijk expressieve en sterk beheerste, bijwijlen quasiformalistische 
speelstijl. De combinatie katapulteert me terug in de tijd, richting de Duitse 
theater stukken die ik enkele jaren voordien in onder meer de Berlijnse Volksbühne 
zag. Hannigans manier van acteren zou een brechtiaans geïnspireerde definitie 
van metier kunnen illustreren. Je speelt (en in de opera ook: je zingt) expressief, 
maar je toont tegelijk dat je spéélt en doorbreekt zo de realistische illusie.

Hannigan is natuurlijk niet de norm in operaland. Er zijn genoeg operazangers 
die houterig acteren, hun tekst al zingend declameren en daarom in feite 
een quasiconcertante uitvoering ten beste geven. Maar even talrijk zijn de 
performers met een gepersonaliseerd vakmanschap: zij weten aan de geleerde 
algemene vaardigheden een individuele draai te geven. Zo kunnen ze in functie 
van iedere nieuwe repertoirerol een juiste balans zoeken tussen persoonlijke 
expressie en tekst- of karaktergetrouwheid, de technisch-muzikale eisen, de 
aanwijzingen van de regisseur... Je bent nieuwsgierig naar hoe iemand die 
daartoe in staat is dat effectief zal doen bij het opnemen van een repertoirerol 
die je anderen eerder al zag performen. Daarin ligt het verschil met het volgen 
van een acteur met metier in de wereld van de film of het postdramatisch 
theater: zo iemand geeft gestalte aan een unieke rol, die niet ook al door tal  
van andere acteurs werd gespeeld. 

Bij een repertoirerol gaat het veel duidelijker om een dwingend korset dat de 
performer zich individueel moet toe-eigenen. Zo is Ausrine Stundyte geen 
sopraanwonder, maar slaagt ze er meestal zeer goed in om binnen de opgelegde 
krijtlijnen een rol zowel technisch gedegen als met panache te interpreteren.  
Zo iemand wil je volgen: je kijkt ernaar uit hoe Stundyte haar metier bij een 
nieuwe repertoirerol individualiseert. Het verlangen om repertoire opnieuw te 

“Authenticiteit is bij metier geen kwestie 
van zelfexpressie, maar het effect  
van het schuren tussen het eigene  

en het vreemde.”
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zien, is inderdaad deels verbonden met de bewondering voor de wijze waarop een 
performer het persoonlijke en het onpersoonlijke, een eigen visie en een alge-
mener kunnen weet te kruisen in een overtuigende theatraliteit en expressiviteit. 

Veel sterker dan het postdramatisch theater is repertoire dus altijd ook performers-
gericht: hoe doet iemand wat gedaan moet worden? Want libretto, zanglijn of 
karakter kunnen in de opera niet op maat worden aangepast, integendeel. De 
zanger(es)-acteur heeft te maken met een dwangbuis, het publiek komt kijken naar 
haar ontsnappingspogingen, ja naar een reeks ‘vluchtlijnen’ die zich bevinden op 
het snijvlak van meerdere vastliggende segmenten: tekst, muziek, decor, regie... 
Juist daarom ben je benieuwd hoe iemand het ervan afbrengt in weer een andere 
repertoirerol, en hoe die role-making verschilt van al geziene invullingen. 

Met metier correspondeert een opvatting van vrijheid en authenticiteit die dras-
tisch verschilt van de dominant liberale. Bij vakmanschap is vrijheid geen zaak 
van jezelf zijn, wel van het veroveren van een eigen plek op vreemd terrein. En 
authenticiteit is bij metier geen kwestie van zelfexpressie, maar het effect van het 
schuren tussen het eigene en het vreemde – enerzijds datgene wat je inbrengt 

Lulu © B. Uhlig / De Munt
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aan individueel kunnen, persoonlijke interesses, particuliere lichamelijkheid enzo-
voort, en anderzijds een daaraan uitwendige reeks van vooraf gestelde eisen. Iets, 
je ne sais pas quoi, ontsnapt aan een voorgedefinieerd patroon: de toeschouwer 
geniet bij vakmanschap van een uniciteit die – om Giorgio Agamben te parafra-
seren – van de orde van de whatever singularity is. Repertoire verhevigt dit soort 
eenmaligheid, die niet herleidbaar is tot een herkenbare identiteit en die het 
effect is van een individualiteit die de performer deels ontsnapt – die haar of hem 
controleert binnen het zelf gecontroleerde vakmanschap. De ingeburgerde idee 
van persoonlijke présence zinspeelt daar eveneens op, maar daarin gaat juist de 
whatever singularity verloren bij het vakkundig spelen van een specifieke rol.

3.

Bij repertoire krijgt uiteraard ook de regisseur te maken met de spanning tussen 
een persoonlijke visie en de eisen van tekst of muziek, én een bureaucratische 
machine die letterlijk geen tijd voor improvisatie biedt. Maar bovenal moet de 
theater- of operamaker die meer wil brengen dan louter vermaak – wat lang niet 
de ambitie van elke repertoireregie is – letterlijk vorm weten te geven aan de 
verhouding tussen verleden en heden, de historiciteit die vervat ligt in een gecano-
niseerd werk en de daaraan vreemde actualiteit van vandaag. Dat lukt vele reper-
toireregisseurs slechts gedeeltelijk of helemaal niet. Ofwel regeert, in de lijn van 
wat Nietzsche de ‘antiquarische geschiedschrijving’ noemt, de eerbied voor het 
verleden, wat brave historiserende ensceneringen oplevert: aangenaam vertier 
zonder meer. Ofwel opteren regisseurs resoluut voor het heden, wat nogal eens 
in geforceerde actualiseringen uitmondt. Zo wist de Nabucco van Daniel Slater, 
die ik in het voorjaar van 2013 zag in de Vlaamse Opera, bijna mijn opspelende 
interesse voor opera de kop in te drukken. De neurotisch aandoende dwang om 
via gedurige allusies op de macht van banken en het grote geld Verdi’s stuk het nu 
in te keilen, was gewoonweg grotesk.

In het hart van de repertoirepraktijk bevindt zich een onoplosbare temporele 
tegenstrijdigheid die de strategieën van gezapige historisering en directe 
actualisering juist omzeilen. De relatie tussen verleden en heden is immers een 
wanverhouding die nooit zodanig valt te ‘dialectiseren’ dat je tot een overstijgende 
synthese komt. 1 Tussen toen en thans gaapt een kloof die groter is naarmate 
een stuk verderaf in de tijd ligt. Een goede regie overbrugt die gaping niet, maar 
maakt ze zichtbaar of dikt ze zelfs selectief aan, zonder daarbij te blijven steken in 
een historiestuk. Net als bij musea ligt het mogelijke kritische gehalte van reper-
toire inderdaad ten dele in het exposeren van de andersheid van het historisch 
voorbije. Ik heb het dan natuurlijk niet over de vaak problematische sociale en 
morele inhoud van canonieke stukken (daarover zo dadelijk nog iets meer), wel 
over hun onderliggende globale mensbeeld: dat houdt onze cultuur net zo goed 
een spiegel voor als andere contemporaine leefwijzen.

34
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Tot diep in de negentiende eeuw domineerde in de wereld van de kunsten een 
apsychologische visie op de mens. Theater- of operapersonages hebben in 
talloze repertoirestukken geen uniek ik of diep persoonlijke gevoelens, maar 
handelen vanuit een resem natuurlijke hartstochten die ze per definitie met 
anderen delen (Spinoza inventariseert die passies heel mooi in het tweede deel 
van zijn Ethica). Tot deze onpersoonlijke affectieve wereld behoren bijvoorbeeld 
ook eer- of wraakgevoelens, die samen met liefde en vriendschap de vliegwielen 
van menige gecanoniseerde tekst vormen. Als passie was liefde trouwens ook 
geen langzaam ontluikende bloem, maar een kracht die in je voer (met die ooit 
ingeburgerde idee speelt Mozart een perfide spel in zijn Da Ponte-trilogie). 

Nietzsche heeft het beeld van de mens als onpersoonlijk krachtenveld een laatste 
keer ten gronde bereflecteerd, waarna het psychologisch tijdperk doorbrak dat 
zijn voorlopig momentum beleeft in de huidige, immer positief ingestelde authen-
ticiteitscultuur. In het licht van het alomtegenwoordige ‘ge-ik’ en de verdringing 
van iedere zweem van negatieve gevoelens, werkt een aanzienlijk deel van het 
klassieke repertoire – door de nadruk op onpersoonlijke, gedeelde passies – als 
een uitnodiging tot zelfreflectie, ja tot zelfkritiek. Dat laatste geldt eveneens voor 
het domineren van uiterlijk handelen op innerlijkheid of karakter.

De meeste protagonisten van de opera- en theatercanon zijn niet alleen letterlijk 
doeners, ze geloven vooral in het effect van een welsprekende communicatie: 
iedere Shakespeare of elke Verdi demonstreert haast regel na regel dat spreken of 
zingen niet expressief maar performatief is. In hun stukken zijn deze handelingen 
geen uitdrukking of veruitwendiging van een binnenwereld of individuele senti-
menten, maar poneren ze zich door hun opzichtige retoriek duidelijk als autonome 
taaldaden die mee de buitenwereld scheppen. In combinatie met metier geeft 
dat een tegelijk doorleefd en doordacht emotioneel constructivisme: het cliché ‘ik 
hou van je’ wordt waarachtig door de vorm, de manier waarop en de immateriële 
kracht waarmee het wordt uitgesproken of gezongen. Het kritische gehalte van 
dat constructivisme valt niet te onderschatten in een authenticiteitscultuur. En 
jawel, regelmatig mankeert het regisseurs aan stuurvermogen en vertolkers aan 
metier om dit punt ook echt te (kunnen) maken. Dan krijg je de volgens sjablonen 
in elkaar gezette well-made play of glossy plaatjesopera met maniëristische 
gestes en doodse poses. 

“Wie vandaag regisseert, kan er 
niet omheen dat onze samenleving  

geen vaste morele of andere  
codes meer kent die quasi-automatisch 

een communicatieve  
consensus waarborgen.”
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4.

De andersheid van de canon, dat is naast allerhande vooroordelen ook een 
verzameling adellijke, hoog-burgerlijke of andere witte gesloten sociale milieus 
die op het plebs neerkijken. Door de temporele afstand bezit deze opgevoerde 
sociabiliteit wel nog nauwelijks realiteitswaarde: sociaal-historische ‘alteriteit’ 
wordt fictionaliteit. Politiek wordt niet langer bedreven in opulente paleizen door 
adellijke kliekjes die pirouettes rond een soeverein draaien; en op de grandeur 
van het mondaine leven dat menige opera voortovert, zit al langer behoorlijk wat 
sleet. Hoe als regisseur om te gaan met dit ‘irrealisme’ als je niet gemakkelijk wil 
historiseren of actualiseren?

Naar repertoire ga je juist kijken vanuit een nieuwsgierigheid naar de manier 
waarop een regisseur als het ware de achterhaaldheid van het opgevoerde stuk 
alsnog weet binnen te halen in onze tijd. Met deze formulering wil ik onder-
strepen dat bij een intelligente repertoireregie de afstand met het verleden blijft 
doorwerken: er wordt niet geloochend dat de verhaalstof en de bijbehorende 
sociale context gedateerd zijn. Tegelijk wordt de temporele kloof verkleind via 
bijvoorbeeld een meer hedendaags decor en een voorzichtige psychologisering 
van de hoofdpersonages, een die erin slaagt om de personages dichterbij te 
halen maar ook voldoende terughoudend is om niet in te druisen tegen de 
apsychologische teneur van de meeste repertoirestukken van voor het laatste 
kwart van de negentiende eeuw. Regisseurs als Ivo van Hove (zie bijvoorbeeld 
zijn enscenering van Mozarts La Clemenza di Tito voor De Munt in 2013) of 
Claus Guth (die onder meer in 2016 een radicale herinterpretatie van Strauss’ 
Salome bracht in de Deutsche Oper Berlin) zijn daar zeer bedreven in. Zij weten 
hun vertolkers vaak met succes te laten schakelen tussen een afstandelijkere, 
‘gemaakte’ speelstijl en de suggestie van karakteriële diepte. Maar dat is dus 
slechts één mogelijke werkwijze. 

Repertoire lééft van de gaping tussen heden en verleden: het stoelt op een 
temporele knoop die niet valt te ontwarren en met iedere nieuwe regie enkel 
opnieuw kan worden gelegd. Het geschil tussen heden en verleden maakt 
verschillen mogelijk, ja, stuurt intrinsiek aan op uiteenlopende interpretaties 
van de afstand tussen toen en thans. Daarin schuilt de kracht van repertoire, 
daarom ga ik nogmaals kijken naar pakweg Serse, Don Giovanni, Il Trovatore 

“Bij een intelligente repertoireregie 
blijft de afstand met het verleden 

doorwerken: er wordt niet geloochend dat 
de verhaalstof en de bijbehorende sociale 

context gedateerd zijn.”
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of zelfs een recenter, wél dieptepsychologisch gemotiveerd stuk als Lulu of 
The Turn of the Screw. Repertoire onttrekt zich inderdaad aan de logica van 
het nieuwe en staat in het teken van het ‘her-’ – van herinterpretatie, herle-
zing, hervertolking (en tevens van heropvoering en herneming). De daarmee 
verbonden kernwaarde is, opnieuw, die van andersheid. Je wil nog een ándere 
interpretatie zien en horen, en je bouwt zo gaandeweg een persoonlijk archief  
op dat bestaat uit herinneringen van verschillende lezingen van dezelfde 
stukken. Sommige waren interessanter, maar al snel wordt duidelijk dat  
elke herinterpretatie rond een steeds terugwijkende betekeniskern cirkelt. 
De boeiendste repertoireregies zijn juist die die ook déze afstand tonen en 
ensceneren dat ‘de historische kern van de zaak’ zich niet direct laat represen-
teren, enkel evoceren.

Lulu © B. Uhlig / De Munt
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5.

De personages die de canon bevolken zijn regelmatig geboefte van het ergste soort, 
maar even vaak belichamen ze klassieke deugden als rechtschapenheid, moed en 
trouw. Deze deugdenethiek sluit aan bij het onpersoonlijke, voormoderne mens-
beeld van daarnet. Net als bij ondeugden – of zonden – gaat het alweer om natuur-
lijke neigingen die iedereen kan cultiveren. Anders dan de idee van Bildung ooit 
suggereerde, word je van de aanblik van deugdzame helden op de scène uiteraard 
niet ook automatisch een beter mens. Maar deze sterke karakters contrasteren 
wel behoorlijk met de hedendaagse persoonlijkheden op wie je regelmatig stuit in 
het postdramatisch theater of je directe omgeving: zij laveren tussen zelftwijfel en 
moreel gelijk, en komen vaak niet aan een echt handelen toe. Weerom relativeert 
de klassieke repertoiretekst de individualiteit ten gunste van het personaliseren van 
ieders gegeven morele mogelijkheden. Dat is niet zozeer vormend als wel bevrij-
dend. Je kunt over je eigenste zelf anders denken dan gemeenzaam wordt gedacht, 
met minder focus op wat je uniek zou maken en met meer aandacht voor een 
gedeelde menselijke natuur. Voor wie dat verdacht universalistisch vindt klinken: 
heeft in het antropoceen de idee van solidariteit soms geen nood aan een alge-
meen-menselijke horizon die het al te gemakkelijke pomo-relativisme overstijgt? 

Tot het ‘her-’ dat repertoire kenmerkt, behoort ook het zowel positief als negatief 
herwaarderen vanuit het heden van de waarden die de klassieke en recentere 
canon doordesemen. Zo roept de voornamelijk West-Europese canon een 
terechte weerstand op vanwege zijn grove selectiviteit. Die valt te corrigeren,  
al ligt dit bij opera moeilijker dan binnen het theaterrepertoire. Maar wat soms 
met het in de thans opgevoerde canon doorsijpelende verleden van kolonialisme, 
krasse sociale ongelijkheid en een vaak weinig subtiele vrouwonvriendelijkheid? 
Historische andersheid verandert hier in een morele kloof, waarbij ditmaal niet 
het verleden het heden een kritische spiegel voorhoudt maar, omgekeerd, thans 
breed ingeburgerde waarden als vrijheid, gelijkheid of solidariteit een flink deel 
van de oudere canon lijken te ontwaarden. Hoe daar soms mee om te gaan?

Ofwel geldt onverkort de homogeniserende moraal van een zekere identiteit-
spolitiek en politieke correctheid: dan domineert een tegelijk didactische en 
veroordelende verhouding tot het problematisch bevonden verleden. Logisch 
doorgedacht moet je dan een groot deel van de geldende canon simpelweg 
richting de vuilbak van de geschiedenis afvoeren. Ofwel primeert opnieuw 

“Anders dan de idee van Bildung ooit 
suggereerde, word je van de aanblik van 
deugdzame helden op de scène niet ook 

automatisch een beter mens.”
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1. Ik ga voorbij aan de mogelijkheid van een 
regiepraktijk die zich in de omgang met 
repertoirestukken laat inspireren door Walter 
Benjamins geschiedenisfilosofie en idee van 
een ‘nu-tijd’. Zo’n praktijk lijkt mij enkel haalbaar 
voor welbepaalde stukken.

Rudi Laermans is gewoon hoogleraar sociale theorie 
aan de KU Leuven en is ook actief als essayist. 

de individuele vindingrijkheid van de regisseur: hoe weet die problematische 
clichés over bijvoorbeeld mannen of vrouwen zodanig te deconstrueren dat de 
afstand tot het verleden niet ook verandert in een loutere afwijzing én tegelijk 
recht wordt gedaan aan thans levende morele gevoeligheden? Elk mogelijk 
antwoord op deze vraag moet ook nog eens rekening houden met de sociale 
pluraliteit in de manieren waarop breed gedeelde waarden worden beleefd. Voor 
ooit gekoloniseerde groepen of voor jonge lesbiennes betekenen die soms heel 
wat anders dan voor een goedmenende blanke hetero-regisseur van middelbare 
leeftijd. Wie vandaag regisseert, kan er niet omheen dat onze samenleving geen 
vaste morele of andere codes meer kent die quasi-automatisch een communica-
tieve consensus, een overeenstemming tussen artistieke intenties en het in de 
zaal zittende publiek waarborgen.

Werktrouw combineren met aan het werk vreemde morele oriëntaties, een tekst uit 
het verleden inweven in een daarop dwars staande context en daarbij het kritische 
potentieel van de eerste bewaren, zonder ook in te leveren op legitieme kritiek vanuit 
het heden: (ouder) repertoire brengen lijkt godsonmogelijk. De meest productieve 
repertoirepraktijk is wellicht die van de behoedzame deconstructie, het aftasten 
van de geënsceneerde tekst op tegenstrijdigheden en paradoxen waarop vanuit het 
heden kritisch kan worden ingepikt, mét behoud van de andersheid van het verleden. 
Opera bijvoorbeeld is een notoir misogyn genre, maar zowat alle mij bekende libret-
to’s combineren vrouwvijandige uithalen met passages waarin de feminiene perso-
nages verbaal, moreel, erotisch... het voortouw nemen. Een beetje regisseur buit die 
ambivalentie uit en munt ze in de beste derridiaanse traditie om tot een surplus: de 
gedomineerde stemmen of betekenissen worden tegen de dominante uitgespeeld. 
De spreekwoordelijke uitzonderingen daargelaten behoeft repertoire altijd weer 
opnieuw zo’n reading against the grain. De vraag is hoe ze juist vorm krijgt: hoe 
gebeurt de herhaling die een flard cultureel verleden kritisch laat resoneren met  
het heden? In fine viert de geslaagde repertoire-opvoering op ieder moment het 
canonieke citaat op een zodanige manier dat het zichzelf niet langer begrijpt omwille 
van de nieuwe historische context waarin het onvermijdelijk terechtkomt. 
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DE NAAKTE ARCHIVARIS
TRADITIE IN HET WERK VAN PERFORMANCEKUNSTENAAR 
PICHET KLUNCHUN

Het verlangen van hedendaagse kunst om 
‘hedendaags’ te zijn, gaat voor veel makers  
samen met de ingeving – of de noodzaak –  
om het verleden terug te brengen naar het ‘nu’.  
De trend in hedendaagse dans om te verwijzen 
naar historische dansen of ze te reconstrueren, 
gaat gepaard met een transformatie van het 
podium tot een site waar dans op performatieve 
wijze gearchiveerd wordt.1 De band tussen het 
nieuwe en het oude wordt echter zelden in 
overweging genomen in de context van debatten 
over globalisering en het postkoloniale.2 Deze tekst 
wil deel uitmaken van een groeiende verzameling 
werken die die leemte willen opvullen.

• Rathsaran Sireekan
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Het koloniale of semikoloniale moderniseringsproces 3 resulteert vaak in de onder-
drukking of uitroeiing van lokale culturele tradities en kunstvormen, of in hun 
reductie tot iets ‘exotisch’ – een proces dat de westerse Weltanschauung centraal 
positioneert in het esthetisch universum. In deze gedachtegang zou dekolonisatie 
een heropleving van het vernietigde moeten betekenen, of van zij die aan de kant 
werden gezet als ‘de ander’. Toch is deze heropleving, doorgaans synoniem voor 
de dekolonisatie van de hedendaagse podiumkunsten, vaak geen eenvoudig 
proces. Ten eerste: voor de terugkeer van een traditie is het nodig dat ze gekwali-
ficeerd kan worden als ‘hedendaags’. Zoals Frederik Le Roy elders in dit nummer 
treffend stelt, is ‘het hedendaagse’ meer dan een simpele beschrijvende categorie 
van iets ‘van deze tijd’ of dat op dit moment geproduceerd wordt. Aan de hand van 
Judith Butler geeft Le Roy aan dat het eerder over een performatieve categorie 
gaat die ‘voorafgaande begrenzingen’ over legitieme en illegitieme artistieke 
praktijken in stand houdt.4 Voor makers in de geglobaliseerde kunstwereld is het 
etiket ‘hedendaags’ een vereiste om met hun praktijken deel te nemen aan de vele 
internationale podiumkunstenfestivals. Maar, zo zou je je kunnen afvragen, wat is 
het ‘hedendaagse’ dan juist?

Ten tweede is de relatie tussen dekolonisatie en de heropleving van een lokale 
traditie bijzonder ingewikkeld. Dat komt doordat dekolonisatie zelf gestoeld is 
op waarden van de verlichting – rationaliteit, wetenschap, scepticisme, individu-
alisme, humanisme, en het egalitaire – terwijl lokale tradities vaker wel dan niet 
verweven zijn met niet-democratische ideologieën die, visueel of structureel, 
onderdrukt of uitgeroeid werden door het koloniale of semikoloniale modernise-
ringsproces. Meer nog, (semi)koloniale moderniseringsprocessen en dekoloni-
satie zijn gelijkaardig beïnvloed door de verlichting. Dat maakt het moeilijk om te 
bepalen of een poging tot vernieuwing door lokale tradities te (her)introduceren 
in de hedendaagse performatieve ruimte, koloniale moderniseringsprocessen 
herbevestigt of er juist van afstapt.

De praktijk van de Thaise performancekunstenaar Pichet Klunchun staat een 
genuanceerde discussie toe over de intrigerende verwikkeling van dekolonisatie 
en de revival van traditie in de hedendaagse context. Zijn werk, te zien op festivals  
over de hele wereld, toont hoe deze maker de taal van het hedendaagse ontwikkelt 
in zijn vernieuwing van khon – een eeuwenoude, klassieke vorm van gemas-
kerde Thaise danskunst, beïnvloed door de semikoloniale modernisering in 
Siam / Thailand. Zo kunnen we misschien inzicht krijgen in de betekenis van het 

“Dekolonisatie is gestoeld op waarden 
van de verlichting, terwijl lokale tradities 

vaker wel dan niet verweven zijn met 
niet-democratische ideologieën.”
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‘hedendaagse’ in de globale context van de podiumkunsten, en of dat effectief 
gezien kan worden als een beweging richting dekolonisatie. 

België heeft Klunchun al meermaals ontvangen. Zijn internationaal gere-
nommeerde samenwerking met Jérôme Bel bijvoorbeeld: Made In Thailand, 
op KunstenfestivaldesArts (KFDA) in 2005. KFDA nodigde Klunchun meteen 
opnieuw uit in 2006, met een opvoering van I Am a Demon. Zijn samenwerking 
met Bel werd in het Kaaitheater gereproduceerd in 2011 onder een andere titel: 
Pichet Klunchun and Myself. In 2018 bracht Klunchun een heropvoering van  
I Am a Demon op het ASEM Cultuurfestival in Bozar, voor een Belgisch en  
internationaal publiek. En in mei van dit jaar werkt hij, opnieuw in het Kaaitheater, 
samen met de Taiwanese maker Chen Wu-Kang aan het stuk Behalf.

EPOS EN MACHT

Zoals hij het me zelf vertelde tijdens één van de interviews die ik deed met hem, 
geeft Klunchuns werk blijk van een duidelijk proces van kritisch nadenken over 
Thaise cultuur, over Thaise dans en zijn specifieke lichamen en technieken, over 
Klunchuns carrière als kunstenaar en over hemzelf in verschillende levensstadia. 
Hij ontwikkelde die kritische houding naar eigen zeggen bij een eerste aanraking 
met het Westen en zijn moderne en hedendaagse dans – in het bijzonder toen 
hij in 2001 fondsen ontving van de Asian Cultural Council, een Amerikaanse 
vereniging, om in de Verenigde Staten deel te nemen aan een cultureel uitwisse-
lingsproject in New York, en aan UCLA (Los Angeles) en Duke University (North 
Carolina). ‘Westerse dans wordt geïnformeerd door logica, terwijl Thaise dans 
gedreven wordt door geloof en vertrouwen.’ Dat besef motiveerde hem om de aard 
van geloof en techniek in vraag te stellen. Deze kritische blik op Thaise klassieke 
dans inspireerde de creatie van I Am a Demon (2004 – 2005), zijn eerste solo-
voorstelling, die sommigen de indruk gaf dat hij de intentie had om de traditionele 
khon te vernietigen. 

Zoals andere werken tot 2013 5, presenteert I Am a Demon het getrainde 
lichaam van een khondanser. Maar in plaats van de traditionele kostuums draagt 
Klunchun lichaamsbewuste bovenkledij en een losse trainingsbroek. Die gaan 
allebei uit in de loop van de voorstelling, waardoor hij zijn heilige kunstvorm uitein-
delijk bijna naakt opvoert: alleen zijn lichaam en zijn onderbroek blijven over.  
Dat is ongezien voor een kunstvorm die zo nauw verbonden is met de eeuwen - 
oude cultuur van het koninklijke hof van Siam, nu Thailand. 

Met zijn focus op het lichaam wendt de kunstenaar de kracht van de rede aan en 
ontdoet hij de khon – een danstraditie die uitsluitend gewijd is aan de opvoering 
van de Ramakien, de Thaise versie van het Indiase epos Ramayana – van zijn 
religieuze karakter. Rama is de reïncarnatie van de hindoegod Vishnu en de 
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protagonist van het epos dat de machtsstructuren en relaties in de Siamese /
Thaise cultuur en samenleving betonneerde. Zijn naam is de bron voor de namen 
die de huidige Thaise dynastie aan haar monarchen geeft.

In plaats van de onafscheidelijke relatie tussen khon en de Ramakien te beves-
tigen, verlegt Klunchun de focus naar het lichaam van de individuele danser. 
Bovendien deconstrueert hij de samenhang van het podiumspektakel tot meer-
dere narratieven over hoe dat performende lichaam überhaupt een khondanser 
werd. Deze ‘innovaties’ vertegenwoordigen tegelijkertijd een humanistische  
kijk, een meer democratische interpretatie van de khon 6 én een kritiek op de 
moderniteit die samengaat met zo’n humanistische/democratische kijk op  
deze traditionele kunstvorm. Bij de start van de opvoering trekt de kunstenaar 
meteen de aandacht naar zijn lichaam door te stretchen en zich uit te strekken,  
in voorbereiding op de performance. Hij grijpt dan naar de vetrolletjes aan elke zij, 
alsof hij ervan af wil of er orde in wil scheppen: een manier om deze imperfecties 
te erkennen, om het lichaam op het huidige podium te vermenselijken, in tegen-
stelling tot de goddelijke incarnaties van de Ramakien.

De opvoering kent nog een verrassende wending wanneer het podium, in plaats van 
met een uitgebreide technische demonstratie van het heftig getrainde khonlichaam, 
gevuld wordt met de stem van de leraar van de kunstenaar, die in het Thais geïnter-
viewd wordt over zijn keuze om de rol van de ‘demon’ (yak) – en niet de verscheidene 
incarnaties van de goden (phra) of de apen (ling) – aan Klunchun te geven. De stem 
van een Thaise vrouw vertaalt wat de leraar vertelt naar het Engels: ‘Hij heeft het 
juiste lichaam voor de yak, die past bij zijn karakteristieken. Zijn lichaam zou hem 
niet toestaan een goede phra of ling te portretteren.’ Dan komt een Singaporese, 
mannelijke stem komt naar voren, die de leraar interviewt, gevolgd door een 
westerse mannelijke stem die hetzelfde doet. Deze worden telkens vertaald naar het 
Engels door de Thaise vrouw. Dan volgt Klunchun de instructies van de leraar bij  
het aannemen van khonhoudingen. Zo toont hij de ontologische samenhang van  
het stuk, met de dans zelf als gegeven. Vervolgens verschijnt op de achterwand  
een foto van hemzelf en zijn leraar. De voorstelling eindigt met de Singaporese 
mannelijke stem, die vraagt of het klopt dat hij de traditionele schoonheid getrans-
formeerd heeft tot iets wat een hedendaags publiek weet te appreciëren. Het  
opgenomen antwoord bestaat erin dat hij geen fan is van conservatieven die denken 
dat wat buiten het prototype van de traditionele plannen valt geen kunst is, en fout.  
Hij laat zich leiden door een ‘concept’ in de ontwikkeling van een bepaald werk. 

“Een heilige kunstvorm die bijna naakt 
wordt opgevoerd: dat is ongezien voor een 
kunstvorm die zo nauw verbonden is met 

de cultuur van het koninklijke hof.”
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Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat, om khon als kunstvorm te introduceren in 
het hedendaagse – of dat gaat over het Thaise hedendaagse of, breder gesproken, 
het internationale hedendaagse vraagt om verdere analyse – Klunchun khon 
‘moderniseert’ via de indringende kracht van de rede, het sleutelelement van de 
westerse verlichting. Verdere aspecten van die modernisering in dit stuk omvatten 
de essentiële modernistische techniek van de abstractie – wanneer Klunchun khon 
reduceert tot het louter lineaire – en het modernistische denken in zijn definitie van 
‘kunst’ als de vaardigheid om te vernieuwen, in tegenstelling tot het oosterse begrip 
van het ‘kunstenaarschap’ als de vaardigheid om zo precies mogelijk na te bootsen 
wat de grote meesters bereikten. En dan nog in het bijzonder omdat zijn begrip 
van innovatie verweven is met de modernistische erfenis van het conceptuele in de 
kunsten. Samen met de verschuiving van rituelen en geloof, gebaseerd op theïsme 
en feodalisme, naar een meer humanistische en democratische interpretatie van 
het lichaam van khondansers, zijn dit allemaal duidelijke tekenen van een toene-
mende invloed van het Westen en van modernisering. 

Maar brengt dat Klunchuns praktijk automatisch onder in dezelfde semikoloniale 
modernisering die Siam doormaakte tijdens de negentiende en twintigste eeuw? 
Als dat het geval is, zou zijn praktijk automatisch gezien moeten worden als een 
bevestiging van de dominantie van het eurocentrisme, waarbij het niet-Westen 
achterblijft als laattijdige volger in het eenrichtingsverkeer van de progressieve 
lineaire tijd. En als het echt laattijdig is, hoe verklaren we dan de consistent 
enthousiaste verwelkoming van Klunchuns werk door curatoren van verscheidene 
internationale podiumkunstfestivals? Wat zegt dat over de verhouding van het 
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‘hedendaagse’ tot de westerse moderniteit, in de context van globalisering en 
het postkoloniale debat? Dat het ‘hedendaagse’ in Klunchuns praktijk getekend 
wordt door modernisering maakt het voor veel mensen moeilijk om zijn kunst 
met overtuiging te plaatsen in een dekoloniserend traject. Maar zoals we eerder 
al aangaven komt zowel modernisering als dekolonisering voort uit verlichtings-
denken, en is de vraag daarom of een praktijk die toch geïnformeerd wordt door 
die modernisering en westerse invloeden, ook gezien kan worden als dekolonise-
rend? Is modernisering in wezen de antithese van dekolonisatie?

TWEE SNELHEDEN

Ik vroeg de kunstenaar tijdens het ASEM Cultuurfestival 2018 in Bozar (gewijd aan de  
verbintenis tussen Europa en Azië) waarom hij, uit zijn volledige oeuvre, juist dit oudere  
werk koos voor het festival, dat toch al meer dan tien jaar geleden werd gemaakt. Zijn 
antwoord: ‘Ik wou [aan een Europees publiek] overbrengen dat de traditionele relatie 
tussen de leraar en zijn of haar student, zoals ik met mijn leraar had, verdwijnt uit 
Aziatische samenlevingen. Ik spreek dan over de manier van onderwijzen en het leren 
van dans die eerder gaat over het overbrengen van de spiritualiteit, die samengaat  
met het beoefenen en koesteren van de kunst, dan slechts over het aanleren van  
technieken, van de choreografieën die je aan een diploma in de kunsten helpen  
– zoals bij jonge dansers vandaag de dag. Met het betreden van de officiële omgeving 
van het onderwijs, verdween de menselijke en spirituele dimensie uit de dans. ’

Zoals een goed kunstwerk veelzijdig is, is I Am a Demon – hoewel technisch gezien 
geïnspireerd door de verlichting en de erfenis van modernistische kunst – vooral 
opgebouwd rond de impact van die westerse invloed en de modernisering, in het 
bijzonder op de manier waarop dans in zijn thuisland onderwezen wordt. Klunchun 
is van mening dat, in een Zuidoost-Aziatische context, het ‘hedendaagse’ afkomstig 
is uit de westerse invloedssfeer die zich gaandeweg uitbreidde naar andere regio’s, 
onder andere Zuidoost-Azië. Zijn begrip van het ‘hedendaagse’ is uitgesproken 
geschiedkundig, met een begrip van de tijd als lineaire ontwikkeling: ‘Ik denk dat 
curatoren van internationale festivals mij uitnodigen om aan hun programma’s deel 
te nemen vanwege de specifieke locatie van mijn afkomst. Ik denk dat zij nieuws-
gierig zijn naar de context van ‘het contemporaine’ in de Thaise samenleving, en 
hoe dat zich ontwikkelt. Over het algemeen denk ik dat zij op zoek zijn naar nieuwe 
kunstvormen die lokaal-specifieke problematieken reflecteren.’

Door zijn discours rond ‘het hedendaagse’ met zekerheid te plaatsen in het histo-
risch concept van tijd als lineaire ontwikkeling, legt Klunchun een overlappend 
‘hedendaagse’ op twee snelheden bloot. Hij stipt aan dat ‘hoewel het kritische 
denken en de institutionele kritiek al even bestaan in het Westen, die nog nieuw en 
opwindend zijn voor het Thaise publiek thuis’. (Thailand is op het moment dat we 
hem spreken nog steeds een ondemocratisch land onder een militair bewind.  
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Dit maakt het voor de kunstenaar moeilijk om in eigen land zijn kritische houding 
weer te geven op het podium, maar hij is toch overtuigd van zijn recht op het 
uitdrukken van zijn mening.) En inderdaad klinkt voor sommige mensen de dicho-
tomie tussen het lokale en het globale misschien als een nieuwe editie van het (semi)
koloniale exotisch maken van ‘de ander’. Maar zoals de kunstenaar aanwijst, weer-
houdt het rondreizen van zijn werk hem er niet van om de noden van het volk thuis 
aan te pakken: ‘Om een praktijk de wereld te laten afreizen is het onvermijdelijk om 
een westerse methodiek aan te nemen. Maar in plaats van me bezig te houden met 
wat een westers publiek zou willen zien, pas ik die methodiek toe op het denken over 
problemen thuis – een manier van denken die zowel mijzelf als mijn techniek helpt 
om die cultuur en de daarmee verweven machtsstructuren te begrijpen.’

Voorts ligt, voor een kunstenaar die de eeuwenoude khon aan de wereld presenteert, 
‘hedendaags zijn’ niet besloten in de stijl of techniek van de praktijk. ‘Veel contem-
poraine werken maken gebruik van klassiek ballet. Meer zelfs, ‘hedendaags zijn’ kan 
voor mij besloten liggen in elke vorm, maar de kern van de zaak is het vraagstuk dat 
je praktijk adresseert en (re)presenteert: dat maakt een werk hedendaags.’

In dit specifieke empirische bewijs, gebaseerd op de praktijk van Klunchun, is het 
eventueel mogelijk om opnieuw de vraag te stellen waarom de toestand van ‘laattij-
digheid’ – het feit dat het zeventiende- en achttiende-eeuwse Europese idealen van 
de verlichting engageert – zo sceptisch wordt benaderd in het kritisch discours van 
de hedendaagse podiumkunsten. In een poging om een antwoord te bieden op de 
kritiek dat ‘laattijdigheid’ een artistieke praktijk ‘ervan weerhoudt om haar invloeds-
sfeer en erkenning uit te breiden voorbij regionale grenzen’ 7, nodigt Klunchuns 
praktijk ons uit om ons af te vragen waarom het noodzakelijk is om ‘invloedrijk’ 
te zijn. Wie en wat definieert ‘invloedrijkheid’? Vertegenwoordigt de notie van 
‘invloed’ in het hedendaagse effectief de expansie-ideologie van het (neo)koloniale?  
Kan de kritiek op en de obsessie met ‘laattijdigheid’, die wordt toegepast op een 
niet-Westerse praktijk zoals die van Klunchun, niet alleen gezien worden als een 
nieuwe poging tot exotiseren maar, ook belangrijk, als een ontzeggen van het recht 
op democratisering en de mensenrechten van de gekoloniseerde, hen ontzegd  
door de kolonialen van de negentiende eeuw en weer opgeëist in de tweede helft 
van de twintigste eeuw, tijdens het hoogtepunt van de dekolonisatiebeweging? 

“Veel contemporaine werken maken 
gebruik van klassiek ballet. Meer zelfs, 
‘hedendaags zijn’ kan voor mij besloten 

liggen in elke vorm. De kern van de zaak 
is het vraagstuk dat je praktijk adresseert 

en (re)presenteert: dat maakt een werk 
hedendaags.” (Pichet Klunchun)
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PURE CULTUUR?

Klunchun vindt inspiratie in modernisatie/westerse invloedssferen, maar als we 
beter kijken, kunnen we niet anders dan vaststellen dat I Am a Demon, ondanks 
de fundamentele afhankelijkheid van verlichtingswaarden en de artistieke erfenis 
van het modernisme, een techniek aanwendt die het ook tot iets heel ‘heden-
daags’ maakt. Volgens danstheoretica Yvonne Hardt is ‘…van het podium van 
de dans een site maken voor archivering van de dans, een performatieve trend 
geworden’. Klunchun bereikt dat door de dialoog te mobiliseren in de performante 
stemmen in I Am a Demon, en verdient daardoor de overweging om gezien te 
worden als ‘hedendaags’. Zijn methode om zijn eigen dansvorm op het podium 
te archiveren, benadrukt het geschiedkundige en het performante in de gearchi-
veerde praktijk. Het legt de geconstrueerde aard 8 van khon bloot en verhoogt die, 
net als de samenhang van de subjectiviteit van de kunstenaar als khondanser. 

Pichet Klunchun and Myself © Jérôme Bel
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Door twee danstradities letterlijk in dialoog te laten treden, maakt Pichet Klunchun 
and Myself volgens Hardt duidelijk dat de contemporaine dansstijl van Bel net zo 
getekend wordt door cultuur en etniciteit als Klunchuns Thaise khondans.9  
Het interculturele werk maakt duidelijk dat een conceptueel gedreven choreografi-
sche onderneming zoals die van Bel evenveel uitleg omtrent gecodeerde stijl vereist 
als de voor de westen cultureel verder verwijderde dansstijl van khon. Hardt stelt 
dat het stuk hedendaagse Europese dans blootlegt als een specifieke vorm van 
‘etnische’ dans 10 – een deconstructief traject dat, volgens de traditie van Dipesh 
Chakrabarty, uitmondt in de provincialisering van Europa. 

Door middel van het archiveren en een uitwisseling via dialoog, verandert hij de 
‘performance’ in het ‘performatieve’; het eerste veronderstelt een stabiele iden-
titeit van de performer, en het tweede roept geen coherent onderwerp achter de 
performance op, waardoor de voorstelling gereduceerd wordt tot niet meer dan 
een serie voordrachten die tijdelijk het effect van een identiteit opwerpen. 

De paradox van Klunchuns kunstenaarspraktijk bestaat erin dat ze, zodra ze lijkt te 
conformeren aan de erfenis van de westerse verlichting, ook fervent probeert het 
Westen te decentraliseren, en tracht zijn kennis, smaak, legitimiteit en invloed te 
dekoloniseren. Belgische fans die uitkijken naar zijn nieuwe samenwerking met 
de Thaise kunstenaar Chen Wu-kang – te zien in het Kaaitheater in mei – krijgen 
te horen dat ze een reeks improvisaties kunnen verwachten, die de beslissing over 
wat er gebeurt op het podium overlaten aan het publiek. Dat bevestigt alweer de 
paradox in Klunchuns praktijk in verband met de links tussen modernisatie en 
dekolonisering. In deze nieuwe opvoering zal hij niet alleen de democratische  
strategie van participatie toepassen die voortkomt uit de verlichting, maar hij zal 
ook de westerse romantisch / modernistische notie van de ‘kunstenaar’ als genie  
in het centrum van de creatie en het creatieve proces onderuithalen. 

Je zou kunnen zeggen dat Klunchun, enerzijds, Jürgen Habermas lijkt te volgen,  
die het ‘hedendaagse’ ziet als een onvoltooid project van de moderniteit. Anderen 
vinden misschien dat zijn praktijk lijkt op die van postmodernisten/poststructura-
listen zoals Foucault of Deleuze, wier werk de moderniteit bekritiseert. Een nauw-
keurige blik op Klunchuns praktijk toont inderdaad de griezelige gelijkaardigheid, 
maar ook de co-existentie van modernisatie / westerse invloed en dekolonisatie 
– een dichotomie die zelf berust op het historicistische idee van tijd als lineaire 
ontwikkeling: dat de modernisering eerst plaatsvond en dekolonisering erop 

“Het rondreizen van zijn werk langs 
festivals weerhoudt Klunchun er  

niet van om de noden van zijn volk  
aan te pakken.”
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volgde. Dat bovenstaande analyse, ondanks Klunchuns eigen historicistische 
begrip van het ‘hedendaagse’, in zijn praktijk het gelijktijdig bestaan van moder-
nistische en postmodernistische eigenschappen toont, kan ons aanzetten om het 
‘contemporaine’ te herdenken, in het bijzonder in verhouding tot niet-westerse 
praktijken, als een ruimte en tijd waarin divergente tijdelijkheden en geopolitieke 
werkelijkheden samenvloeien. Als dit begrip van het ‘hedendaagse’ steek houdt, 
kan het aanwijzen van iets als ‘anachronistisch’ of ‘in onbruik geraakt’ misschien 
niet meer legitiem zijn, aangezien het de onevenwichtige machtsrelaties beves-
tigt die eurocentrisme bevestigen en propageren. Als je de heropleving van een 
traditionele kunstvorm afdoet als achterhaald, terwijl die toch mensen thuis en/
of mensen met internationaal gelijkaardige ervaringen ten goede komt, moet je 
herdenken voor wie het ‘contemporaine’ bestaat en wie beslist wat achterhaald is.

1 Hardt, Y. (2011). Staging The Ethnographic Of Dance 
History: Contemporary Dance And Its Play With 
Tradition. Dance Research Journal, 43: 1, 27.

2 Ibid., 28.
3 Semikoloniaal, aangezien Thailand nooit officieel 

gekolonialiseerd werd. Jackson, P. (2004). The 
Performative State: Semi-coloniality and the Tyranny 
of Images in Modern Thailand. Sojourn: Journal of Social 
Issues in Southeast Asia, 19: 2, 219-253.  

4 Le Roy, F. (2016). Contemporaneities. On the Entangled 
Now of Performance. Documenta, 2016: 2, 17.

5 Black and White (2011) is de laatste voorstelling die de 
khontechniek toepast, en Tam Kai (2013) wordt het 
eerste werk dat er niet op gestoeld is.

6 Volgens Klunchun begon khon als een dans die in 
religieuze rites werd opgevoerd tijdens de Ayutthaya-
periode (1350-1767), en uitsluitend begeleid werd 
door heilige liederen. Later werd de kunstvorm in de 
Rattanakosin-periode (1782-1851) opgevoerd met het 
narratief van de Ramakien. Tijdens de heerschappij 
van Rama VI of Koning Vajiravudh (1910-1925) werd 
khon dramatisch verwesterd en gedemocratiseerd: 
mannelijke noch vrouwelijke dansers moesten nog 
maskers dragen, waardoor een grotere zichtbaarheid 
van het individuele gezicht tot stand kwam – terwijl 
personages zoals apen en demonen gemaskerd bleven, 
aangezien zij geen mensen neerzetten. Seksuele en 
genderopdelingen tussen mannelijke en vrouwelijke 
dansers werden meer uitgesproken en benadrukt. 
Naarmate voor de performance meer narratieve 
liederen werden gecomponeerd, verplaatste khon zich 
ook van buiten naar binnen, het theater in (Siam opende 
tijdens deze heerschappij zijn eerste theater).

7 Barba, F. (2016). The Local Prejudice of Contemporary 
Dance. Documenta, 2016: 2, 57.

8 De nadruk op de geconstrueerde aard van de kunstvorm 
brengt op zijn beurt Klunchuns inzicht weer onder de 
aandacht dat ‘khon zelf, zoals de cultuur, nooit zo puur 
is als Thaise conservatieven graag geloven’, aangezien 
de kunstvorm zich zowel Indiaas hindoeïsme als de 
opkomst van haar aanwezigheid in Siam toe-eigent,  
alsook de westerse invloed tijdens de heerschappij  
van Rama VI. 

9 Hardt 33. 
10 Hardt 34.

Rathsaran Sireekan schrijft onder andere voor 
Etcetera en Art Asia Pacific. Hij studeerde 
kunstgeschiedenis aan het Londense University 
College. Zijn onderzoeksveld ligt op het snijpunt 
tussen kunst en politiek, en tussen Azië en Europa.

Dit artikel werd uit het Engels vertaald door Isabel 
Verhulst.
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Wat ons 
onderscheidt 

van andere 
wezens, is dat 

we de wereld 
rondom ons kunnen 

vatten in talige, 
wetenschappelijke, 

nuttige categorieën. We 
kijken naar ‘dode’ materie als 

objecten die we gebruiken en 
daarna dumpen. Maar wat ons al 

te vaak ontglipt, is de intrinsieke 
kracht van dingen en de onvermoede 

invloed die ze op ons hebben. De mens 
als heer en meester? Toch niet. Het 

theater blijkt een uitgelezen plek om een 
nieuwe, wederkerige, zelfs naïeve relatie tot 

materie te ontwikkelen.

• Lieze Roels

DE WEERBARSTIGE 
KRACHT VAN HET DING

MATERIËLE ‘AGENCY’ IN DE PODIUMKUNSTEN
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The world is a knot in motion.
– Donna Haraway, The Companion Species Manifesto

1.

Voorjaar 2003. In een artikel schrijft de feministische denker Karen Barad de 
volgende scherpe zinnen neer: ‘Language matters. Discourse matters. Culture 
matters. There is an important sense in which the only thing that does not seem 
to matter anymore is matter.’ 1 Met die vlijmende woorden klaagt ze de macht aan 
die taal en culturele constructies toebedeeld krijgen in het (westerse) denken over 
de werkelijkheid. ‘How did language come to be more trustworthy than matter?’ 2 

Barads uitspraken maken deel uit van een wijdvertakte poging om materie 
opnieuw voor het (academische) voetlicht te brengen. In uiteenlopende disci-
plines tekent zich de laatste jaren een ‘materiële wende’ af – beter bekend als 
new materialism. Door zijn interdisciplinaire karakter en zijn relatief jonge 
ontstaansgeschiedenis laat dat nieuw-materialisme zich maar moeilijk afgrenzen 
of definiëren. Wat de diverse denkers en theorieën onder deze parapluterm echter 
verbindt, is een grootscheepse ‘terugkeer’ naar materie en een fundamentele 
herdenking van wat materie is en doet.3 Binnen de westerse traditie benaderen 
we materialiteiten – lichamen, organismen, dingen … – als passieve en uniforme 
objecten die wij als subjecten onbelemmerd kunnen controleren, gebruiken of 
verdringen. Tegenover dit dominante denkbeeld plaatst het nieuw-materialisme 
de idee dat alle materie dynamisch en onvoorspelbaar is, en een vorm van agency 
of handelingspotentieel bezit. Simpel gesteld: ook materiële dingen gaan onder-
ling relaties aan en kunnen een effect sorteren in onze (belevings)wereld. 

Het nieuw-materialisme verschuift zo de antropocentrische en dualistische blik naar 
wat dat subject met zijn omgeving deelt: een levendige en dynamische materiële 
basis. Deze denkstroming ontwricht dus ook de exclusieve en superieure positie die 
de westerse mens zichzelf heeft toebedeeld. Die mens blijkt niet langer de enige bron 
van actie, maar wordt omgeven en beïnvloed door een amalgaam van niet-menselijke 
materie dat evenzeer tot handelen in staat is en betekenissen co-constitueert. Zo 
schept het nieuw-materialisme een horizontaler en bescheiden wereldbeeld waarin 
subject (of cultuur) en object (of natuur) wezenlijk en wederzijds met elkaar verweven 
zijn – een inzicht dat zeker binnen de huidige klimaatdebatten erg waardevol is.4

2.

Ondanks die significante kentering in ons mens- en wereldbeeld, blijft het inge-
wikkeld om nieuw-materialistische ideeën ook uit te dragen op een praktisch 
of tastbaar niveau. Als erfgenamen van de westerse denktraditie wordt ons 
al eeuwenlang aangeleerd om de activiteit van materie vooral niet te ervaren. 
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Wanneer we tijdens een tochtje in het bos een afgekloven appel voorbijwandelen, 
zien wij slechts een waardeloos object – iets wat door ons niet langer te gebruiken 
valt en daarom geen nut of waarde meer heeft. Dat dit klokhuis deel uitmaakt 
van een actief verteringsproces, ontsnapt al snel aan ons gezichtsveld. Anders 
gesteld: de materiële aanwezigheid die wij niet kunnen consumeren of betrekken 
op onze subjectieve ervaring, verdrijven we haast instinctief naar het achterplan.5 
In haar boek Vibrant Matter: A Political Ecology of Things (2010) onderschrijft de 
Amerikaanse filosoof Jane Bennett juist daarom het belang van een meer open  
en naïeve houding tegenover de dingen die ons omringen.

De theatrale ruimte lijkt de uitgelezen plaats om die open verhouding tot materie 
af te tasten. Het theater – letterlijk een ‘kijkplaats’ – biedt de tijd en de speelruimte 
om de aanwezigheid van materiële dingen op een andere manier te belichten. 
Op de scène kunnen we die dingen niet alleen uit hun alledaagse context tillen, 
we kunnen ook hun potentiële daadkracht voelbaarder maken via verbeelding 
en zintuiglijke aandacht. Maar ook onze theatrale zienswijze is antropocentrisch 
gekleurd. Wanneer onze blik geconfronteerd wordt met performatieve objecten, 
loert de neiging tot antropomorfisme of interpretatie al snel om de hoek. Zo bena-
drukt ook theaterwetenschapper Helena Grehan dat de drang om geënsceneerde 
objecten te begrijpen of te decoderen vaak sterker is dan de wil om er een andere 
(meer naïeve) verhouding mee te ontwikkelen.6 In hoeverre is het mogelijk om die 
hardnekkige en subjectieve toeschouwersblik aan het wankelen te brengen en 
materie een zelfstandige agency te verlenen op de scène? 

 
3.

De voorstelling Oblivion (2015) van de Belgische performancekunstenaar Sarah 
Vanhee is een interessant voorbeeld. Voor deze bijzondere performance hield 
Vanhee een jaar lang de (im)materiële dingen bij die onder ‘normale’ omstan-
digheden in haar vuilnisbak beland zouden zijn. Plastic zakjes, yoghurtpotjes, 
verpakkingen voor wasmiddel en rijstdrank of wc-rolletjes – tussen november 
2014 en november 2015 bewaarde ze alle tastbare en anorganische resten in 
kartonnen verhuisdozen. Organisch afval werd gefotografeerd en de uitkomst van 
haar stoelgang schreef Vanhee zorgvuldig neer in een shit diary. Ook immateriële 
resten, zoals mails die onafgewerkt bleven of in haar spambox belandden, werden 
twaalf maanden lang nauwgezet bijgehouden. 

“Het theater – letterlijk een ‘kijkplaats’ – biedt 
de tijd en de speelruimte om de aanwezigheid 
van materiële dingen op een andere manier  

te belichten."
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Tijdens Oblivion deelt Vanhee tweeënhalf uur lang de speelvloer met dat verza-
melde (rest)afval. Langzaam en met zorg stalt ze de inhoud van de kartonnen 
verhuisdozen uit op het podium. Aanvankelijk gebeurt dat onder begeleiding 
van muziek- en geluidsfragmenten, maar na een tijdje wordt het groeiende 
afval patroon ook aangevuld met gesproken teksten. Een speculatieve anekdote 
over een familie die door waste omgeven is, vloeit over in een bespiegeling over 
de schaamte die we gecultiveerd hebben rond ons organisch afval. Wat later 
in de voorstelling bedankt Vanhee alle menselijke én niet-menselijke entiteiten 
die Oblivion mogelijk maakten, draagt ze fragmenten voor uit haar shit diary 
en e-mailcorrespondentie en biedt ze een inkijk in de praktische obstakels die 
gepaard gingen met haar tijdelijke verzamelwoede. 

In eerste instantie is het verleidelijk om de materiële objecten in Oblivion vooral 
te benaderen als een representatie van onze verhouding tot dit afval. De tastbare 
resten op de scène bieden niet alleen een intieme blik op het leven van Vanhee, 
maar laten zich ook gemakkelijk lezen als een ecologische kritiek op onze 
wegwerpmaatschappij, en de problematische verhouding tot materiële objecten 

Oblivion, Sarah Vanhee © Phile Deprez
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die daaruit voortvloeit. Vanhee herinnert ons er bovendien aan dat die afgedankte 
verpakkingen niet zomaar verdwijnen wanneer wij ze niet langer nodig hebben. 
Kortom: als toeschouwer is het aantrekkelijk om het afval op de scène slechts 
betekenis toe te kennen in relatie tot het menselijke subject. 

Toch nodigt de precieze manier waarop Vanhee haar afval uitstalt ook uit tot 
een andere, meer zintuiglijke ervaring van de materiële elementen. Wanneer ze 
langzaam en met de nodige precisie een fles Spa uit haar zoveelste kartonnen 
doos haalt, geeft Vanhee haar toeschouwers ook de tijd om even hun blik te 
richten op de specifieke materialiteit van die fles: de geblutste rand, het afwezige 
dopje, de rode letters aan beide kanten. Op dat ogenblik zien we niet alleen een 
massaproduct of een illustratief object, maar ook een zelfstandig ‘iets’ – een 
zonderlinge entiteit met individuele eigenschappen. De ervaring die zich in dit 
ijle moment voordoet, laat zich volgens Jane Bennett nog het best begrijpen als 
de perceptuele verschuiving van passief object naar actief ding: het object krijgt 
slechts betekenis in verhouding tot het humane subject dat het object benoemt, 
afbakent of gebruikt. Het ding laat zich daarentegen kenmerken door wat aan 
die subjectieve afperking ontsnapt: een weerbarstige kracht of presence die we 
niet volledig kunnen (be)grijpen, maar die niettemin tastbaar wordt wanneer een 
onverwachtse setting ons met materie confronteert.7 

4.

De beleving van de gedaantewisselingen tussen object en ding in Oblivion maken 
het spanningsveld tussen materiële representatie en materiële presence treffend 
voelbaar. Vanhees voorstelling ontbloot niet alleen de potentiële daadkracht die 
performatieve dingen in zich dragen, maar confronteert de toeschouwers ook met 
het hardnekkige verlangen om die levendige dingen steeds weer om te toveren 
tot levenloze objecten – objecten die wij vanaf een veilige afstand kunnen lezen, 
afpalen of beheersen. 

In haar performance Blab (2017) waagt de Finse choreograaf en performance-
kunstenaar Sonja Jokiniemi zich aan de ambitieuze poging om die subjectieve 
drang tot (talige) omlijning volledig de kop in te drukken. De titel van deze voorstel-
ling duidt op een prelinguïstisch stadium waarin er nog geen woorden of catego-
rieën zijn om de dingen rondom ons te benoemen. Dit universum wordt in eerste 

“Op de scène kan een massaproduct of een 
illustratief object ook een zelfstandig ‘iets’ 

worden – een zonderlinge entiteit met 
individuele eigenschappen.”

58



instantie geëvoceerd door de verscheidenheid aan fluïde sculpturen waarmee 
de speelvloer van Blab bezaaid is. Sommige van die voorwerpen hinten naar een 
seksualiteit met hun fallusachtige uiterlijk, maar het merendeel van de sculpturen 
bestaat uit een materiële mengvorm die we niet eenduidig kunnen betrekken op 
onze alledaagse ervaringswereld. Het opmerkelijkste voorwerp is een grote roze 
sculptuur, gemaakt uit stof en omhuld met blauwe touwtjes, een reeks ijzeren 
kettingen, een houten stok, een pvc-buis en een lap zwart textiel. Aanvankelijk raken 
de drie performers op de scène die geassembleerde sculpturen op een voorzichtige 
en speelse manier aan. Naarmate de voorstelling vordert, worden die interacties 
almaar minder voorzichtig. De performers gebruiken nu hun hele lichaam om met 
de voorwerpen te interageren – soms ruw en seksueel, dan weer traag en bedacht-
zaam. Zo ontspint Blab zich als een intrigerende en onvoorspelbare flow van 
non-verbale en intieme assemblages tussen mensen en dingen. 

Terwijl het restafval van Vanhee nog lijkt te schipperen tussen representatie 
en presentie, begeven de materiële sculpturen van Jokiniemi zich volop in dat 
tweede domein. De afwezigheid van woorden en narratief in Blab en het nagenoeg 

Blab, Sonja Jokiniemi © Simo Karisalo
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ondefinieerbare uiterlijk van de dingen op de scène maken het zo goed als onmoge-
lijk om die dingen talig te omsluiten of af te bakenen. Veeleer worden we verleid om 
onze blik volledig te richten op de materiële weerbarstigheid die zich in Jokiniemi’s 
performance ontvouwt, en die bijzonder voelbaar wordt dankzij de handelingen van 
de drie performers. De selectieve perceptie die wij inzetten wanneer we onze omge-
ving waarnemen, is bij hen immers volledig afwezig. Hun bewegingen worden niet 
gekenmerkt door een drang om de aanwezige dingen te benutten of te begrijpen, 
maar eerder door een niet-categorische en zintuiglijke aandacht voor die dingen. 
Wanneer twee performers bijvoorbeeld minutenlang met elkaar worstelen om het 
bezit van eenzelfde sculptuurtje, lijkt dat gevecht niet zozeer voort te vloeien uit een 
machtsstrijd tussen die twee performers, maar wel uit de allesoverheersende ‘ding-
heid’ die het sculptuurtje op beide lichamen uitoefent.

In Etcetera wees Elke Huybrechts al eerder op de verwantschap tussen het 
nieuw-materialisme en Jokiniemi’s performance. De ‘affectie tussen mens-
dingen’, zoals Huybrechts mooi omschrijft, wordt misschien nog het meest tast-
baar in een opmerkelijke scène waarin de drie performers de grote roze sculptuur 
langzaam boven hun hoofd tillen.8 Schijnbaar aangetast door het gewicht van  
dit ondefinieerbare ding beginnen hun lichamen heftig te beven. Maar onder 

New Skin, Hannah De Meyer © Dries Segers
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invloed van die menselijke vibraties begint ook de sculptuur op haar beurt te 
trillen – enzovoort. Die ‘feedbackloop’ tussen mens en ding vat op krachtige wijze 
het transformatieve en verbindende potentieel van Jokiniemi’s voorstelling.  
Blab toont ons een verstrengeld en hybride universum waarin het object niet 
langer beperkt of omkaderd wordt door het subject, maar waarin subject en object 
elkaar juist wederzijds beïnvloeden en vormgeven in hun materiële aanwezigheid. 
Of in de woorden van Jane Bennett: ‘In a knotted world of vibrant matter, to harm 
one section of the web may very well be to harm oneself.’9
  

5.

De manier waarop Blab zowel de sculpturen als de handelingen op de scène aan 
onze (talige) begripshorizon onttrekt, maakt het in verhoogde mate mogelijk om de 
levendige daadkracht van materie perceptueel te ervaren. De performance roept dan 
ook interessante vragen op over de verhouding tussen het nieuw-materialisme en de 
theaterpraktijk an sich: kunnen we de materiële werkelijkheid pas agency verlenen 
als we elke talige of representationele structuur weghalen? Wanneer taal en mate-
riële objecten op de scène met elkaar geconfronteerd worden, dreigt die taal immers 
onherroepelijk de overhand te nemen. Toch hoeft het verwijderen van iedere taalui-
ting niet de enige uitweg te bieden voor die onevenwichtige machtsstrijd, bewijst de 
Belgische theatermaker Hannah De Meyer met haar voorstelling New Skin (2018). 

In New Skin betreedt De Meyer op een alien-achtige en bijna ondefinieerbare 
manier de lege speelvloer. Terwijl ze langzaam de ene voet voor de andere zet, 
strekken haar armen en vingers zich in plotse bewegingen naar voren – het lijken 
haast tentakeltjes waarmee ze iedere zindering in de kale ruimte aftast. Ook de 
andere lichaamsdelen reageren schijnbaar op onzichtbare impulsen van buitenaf: 
haar ogen sperren zich wijd open, haar hoofd richt zich onverwachts van links naar 
rechts, haar romp stuwt zich in kronkelende bewegingen vooruit. Zo vertroebelt 
De Meyer meteen onze blik die haar wil begrijpen: verbeeldt ze een mens? Of een 
insectachtige? Een combinatie van beide? 

Het is echter niet alleen dit intrigerende lichaam dat ons voorstellingsvermogen 
prikkelt en verwart: de associatieve tekst die De Meyer voordraagt, activeert 
eenzelfde niet-categorische verbeelding. Ze evoceert een universum waarin de 
traditionele (machts)verhoudingen tussen het subject en zijn omgeving via talige 

“In New Skin nodigt Hannah De Meyer ons  
uit om het landschap mee te ontdekken  

en af te tasten: het hout, de rotsen, de klei,  
de ongeziene kleuren.”
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beelden herschreven worden. Aanvankelijk eerder expliciet, wanneer De Meyer 
ons opdraagt om ons een volledige absence in te beelden: een afwezigheid waarin 
er nog geen sprake is van gedachten of categorieën. Uit die leegte ontspruit het 
beeld van een landschap vol ongekende kleuren en elementen. De Meyer nodigt 
ons uit om dit landschap mee te ontdekken en af te tasten: het hout, de rotsen, 
de klei, de ongeziene kleuren. Maar het voorzichtige verkennen van die mentale 
ruimte wordt onderbroken door een knal – die niet hoor- of zichtbaar is, maar in de 
tekst opgeroepen wordt en zo ook onze verbeelding binnendringt. In die schijn-
bare oerknal wordt een gedeeld lichaam geboren dat zowel De Meyer als haar 
toeschouwers lijkt te omvatten: ‘You’re in a body now.’

Wat daarna volgt, is een heuse trip waarin De Meyer dit hernieuwde en collec-
tieve lichaam door verschillende imaginaire landschappen en politiek gekleurde 
beelden voert. Een van de terugkerende thema’s in die talige reis is de zintuige-
lijke verhouding tussen dit gedeelde lichaam en zijn materiële ondergrond: de 
omschrijving van een tocht door een streek waarin alle richtingwijzers naar de 
aardbodem wijzen, vloeit over in een gebod om onze voeten in kabbelend vallei-
water onder te dompelen en de presence van dit water af te tasten – om even later 
weer te ontaarden in het beeld van een lichaam dat in de aarde graaft en zich zo 
een weg baant naar een tijdperk waarin die aarde nog niet misbruikt werd door 
het westerse subject. Met deze uiteenlopende fragmenten nodigt De Meyer ons 
uit om onze positie in de materiële werkelijkheid via onze sensoriële verbeelding 
te ontdekken en te herscheppen: meermaals spoort ze haar toeschouwers aan 
om het geëvoceerde landschap aan te raken, ernaar te luisteren en zich open te 
stellen voor de levendige materialiteit die er aanwezig is. 
 
Zo ontstaat ook in New Skin de mogelijkheid tot een andere, meer verstrengelde 
verhouding tussen het humane subject en de materie die hem omringt. Die verbin-
ding is misschien nog het meest voelbaar in de idee van de (weder)geboorte, een 
rode draad door de voorstelling. Niet alleen in de openingssequentie, maar ook later 
in de performance lijkt De Meyer haar positie als mens te (her)ontdekken en vraagt ze 
eenzelfde gewaarwording van haar toeschouwers. In een opmerkelijke passage wekt 
ze bijvoorbeeld het beeld op van een astronaut die via een navelstreng met de aarde 
verbonden is. Drijvend in de ruimte ziet hij niet alleen hoe alle elementen op en in die 
blauwe bol verknoopt zijn, maar realiseert hij zich ook dat hij wezenlijk van die aarde 
afhankelijk is: de aarde kan makkelijk zonder hem, maar hij kan nooit zonder haar. 
Met dat inzicht wordt de ruimtevaarder als een foetus weer in de wereld geworpen. 

De terugkerende verwijzingen naar geboorte, ontstaan en bestaan zouden we 
kunnen begrijpen als een niet-aflatende poging om de toeschouwer door middel 
van woorden te herpositioneren in de materiële werkelijkheid. Als een poging om 
ons via een liefdevolle verbeelding opnieuw in het heden binnen te brengen – een 
heden waarin wij wezenlijk verbonden zijn met de levendige materialiteit die ons 
omsluit. De taal functioneert op de lege scène van New Skin bijgevolg niet als een 
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louter representationeel systeem of antropocentrisch (machts)middel, maar juist 
als een element dat traditionele categorieën loswrikt en de gedeelde materiële 
agency van de aarde en haar bewoners treffend voelbaar maakt. 

6.

De voorstellingen van Vanhee, Jokiniemi en De Meyer belichamen de productieve 
rol die het theater kan spelen in het herdenken en verbeelden van materiële 
agency. Oblivion, Blab en New Skin spelen met de selectieve blik van de toeschou-
wers en maken het in verschillende gradaties mogelijk om het handelingspoten-
tieel van materie sensorieel of perceptueel te ervaren. De prominente plaats die 
in deze performances (al dan niet denkbeeldig) aan de materie wordt toebedeeld, 
ontketent de potentie van een daadkrachtige materiële presence en legt zo ook 
de kiem voor een duurzamere relatie tussen de mens en zijn materiële omgeving. 
De speelvloer is niet langer de plek 
waar het humane subject uitsluitend 
zichzelf thematiseert of viert, maar 
een plaats waar menselijke verbeel-
dingskracht aangewend wordt om 
de toeschouwers te infecteren met 
een perceptuele sensibiliteit voor de 
daadkrachtige materie die ze met 
hun omgeving delen. Of zoals Jane 
Bennett mooi verwoordt: ‘an irrati-
onal love of matter.’ 10 

1 Barad, K. (2003). Posthumanist Performativity: 
Toward an Understanding of How Matter Comes 
to Matter, Signs: Journal of Women in Culture and 
Society, 28: 3, 801. 

2 Barad, 801. 
3 Coole, D. & Frost, S. (Eds.). (2010). New Materialisms: 

Ontology, Agency, and Politics. Durham & Londen: 
Duke University Press.

4 Zie New Materialisms: Ontology, Agency, and 
Politics (2010) van Coole en Frost en New 
Materialism: Interviews & Cartographies (2012) 
van Rick Dolphijn en Iris van der Tuin voor een 
uitgebreide omschrijving van het paradigma. Het 
is belangrijk om te benadrukken dat de nieuw-
materialistische aandacht voor materiële agency 
en de verstrengeling van natuur en cultuur 
slechts ‘nieuw’ is vanuit een eurocentrische of 
westerse zienswijze. Onder andere inheemse 
kennistradities dragen al veel langer het idee  
uit dat de mens wezenlijk verbonden is met  
zijn materiële omgeving. In het artikel ‘An 
Indigenous Feminist’s Take On The Ontological 
Turn: ‘Ontology’ Is Just Another Word For 
Colonialism’ (Journal of Historical Sociology,  
Vol. 29.1 (2016) duidt Zoe Todd terecht op het 
gebrek aan bewustzijn hieromtrent binnen  
het nieuw-materialistische discours.  

5 In haar lezing “Powers of the Hoard: Artistry and 
Agency in a World of Vibrant Matter” (2011) licht 
Jane Bennett dit argument toe: https://www.
youtube.com/watch?v=q607Ni23QjA. 

6 Grehan, H. (2015). Actors, Spectators, and 
“Vibrant” Objects: Kris Verdonck’s Actor #1. TDR: 
The Drama Review, 59:3, 134. 

7 Bennett, J. (2010). Vibrant Matter: A Political 
Ecology of Things. Durham & Londen: Duke 
University Press. 

8 Huybrechts, E. (2018). What is Queer About 
Queer Performance Now? Tussen identiteit en 
identiteitloos. Etcetera, 153, 47. 

9 Bennett, 13.
10 Bennett, 61. 

Lieze Roels studeerde theater- en film-
wetenschap. Momenteel is ze verbonden aan 
de Universiteit Antwerpen, waar ze werkt 
aan een onderzoek over new materialism en 
performancekunst.

Veel dank aan Hannah De Meyer voor het delen van 
de tekst uit ‘New Skin’, en aan Barbara T’Jonck en 
Vincent Focquet voor de waardevolle gesprekken 
over deze materie. 
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Naar aanleiding van hun 
dertigste verjaardag brengt 
de KOE een boek uit dat 
leest als een voorstelling 
over het maken van een 
boek over het maken  
van een voorstelling. 
Helemaal de KOE, quoi.  
Een voorpublicatie.

• de KOE

KOE 
DOET 
BOEK

DERTIG JAAR LANG  
NIET BEGINNEN. 
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Willem Dus we maken een boek,  
dat is dan beslist?

Natali We maken een boek. 
Peter wil graag een boek.

Peter Maar gij ook toch?

Natali Ik ook, ik ook.
Ik vind dat de KOE een boek verdient,
en als niemand het voor ons maakt,
moeten we het zelf doen, vind ik.
Dat zijn we aan de KOE verplicht.
Ik vind dat we moeten tonen hoe wij 
werken, in alle transparantie,
tonen hoe wij stukken maken,
hoe we onderhandelen over de tekst,
hoe we brokken maken, 
en hoe we die lijmen,
ik vind dat we dat moeten durven.

Willem  Altijd als we spelen, zijn we 
er al voor de mensen komen.

Peter Het is al bezig.
Het begint niet,
maar het is al bezig.
Als iets begint dan wordt het toneel,
en dat wilt ge niet,
dat iets toneel wordt.
Het zaallicht gaat niet uit,
het dimt misschien wat,
want ge moet de mensen kunnen zien 
vind ik, anders, voor wie doe je het?

Willem Kan je een gesprek voeren als 
toneelspelers, zonder dat je je publiek 
kan zien?

Natali Er is geen publiek.

Willem Exact.
Daarom repeteren we ook niet. Omdat 
je niet kan spelen zonder publiek.

Een boek is definitief.
Een voorstelling is voorlopig,
een voorstelling is altijd een voorlopig 
voorstel.
Dit boek maakt de balans,
het is te vroeg voor een eindbalans.
We zijn nog maar net begonnen.
 
Natali Achteraf gezien gaan we 
moeten besluiten dat wij eigenlijk 
al dertig jaar een boek proberen te 
maken. Achteraf gezien gaan we 
moeten besluiten dat elke voorstelling
een mislukte poging was om een boek 
te schrijven.
 
Peter Achteraf gaan we moeten 
besluiten dat elke voorstelling een 
poging was om het boek dat we wilden 
schrijven te laten mislukken.

Willem Achteraf gaan we nog blij 
moeten zijn dat we uiteindelijk toch 
geen boek gemaakt hebben.
Zodat we kunnen blijven proberen.

⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂

 
 (Peter stopt met voorlezen)

 
Peter En?
 
Willem Ja.
 
Peter Nee?
 
Natali Ja. Het is de KOE.
 
Peter En dat is goed?
 
Willem Nou.
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Natali Jawel, jawel.

Peter Maar?
 
Willem Gaat het mensen niet meteen 
afschrikken? Zo meteen meta?

Peter Het moet ook niet.
Het kan ook gewoon beginnen met 
‘hallo’, of ‘goeienavond’. Ik heb daar 
ook een tekstje over. Iets dat mooi 
zou zijn voor het einde, dacht ik.
Mag ik dat ook eens voorlezen?
 

Willem Is het lang?
 
Peter Het is niet kort.
Is dat een probleem?
Uw monologen zijn toch ook lang?
 
Willem Neen neen,
dan ga ik gewoon nog snel een 
koffie halen. 
Maar begin alvast, ik hoor je wel.
 
Peter (begint voor te lezen)

  Het onbegonnen begin

Dag allemaal
zo begon het dikwijls
met goedenavond te zeggen
tegen de toeschouwers
ik kwam dan op
en ik zei dan goedenavond
of een collega kwam op
en die zei dan goedenavond

<koffie-apparaat maakt te  
veel lawaai>
 

Peter Willem, sorry maar zo 
kan ik niet voorlezen,
ik kan mezelf amper verstaan,
laat staan dat gij mij kunt verstaan.
 
Willem Sorry sorry, ik ben er.
 
Natali Willem Willem, kunt gij voor 
mij anders ook nog snel een koffietje 
zetten?
 
Peter Natali, ik...
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Willem Arpeggio?
 
Natali Welke kleur is Arpeggio?
 
Willem Paars?
Of liever zwart?
 
Natali Is er nog een Levanto?
 
Willem Is die paars?
 
Peter Jongens, zo...
 
Natali Maakt niet uit, doe maar wat 
er is.
 

<PRRRRR>

 
Willem Sorry Peter, doe maar.
Je was net begonnen,
je hebt net goedenavond gezegd, 
geloof ik.
 
Peter Moet ik herbeginnen?
 
Natali Nee, je was goed begonnen,
doe maar voort.
 
Peter (vervolgt)
... of een collega kwam op
en die zei dan goedenavond
of dag of hallo
of alles goed?
hoe gaat het ermee?
In elk geval een begroeting
soms heel kort
een knipoog kon al voldoende zijn
iets ter bevestiging van: 
 ‘we kennen elkaar’
om beleefd te zijn
en ook omdat je op het toneel staat  
en er spanning is

om de mensen en onszelf op het 
gemak te stellen
‘komt allemaal in orde’
druk weghalen
sociale druk
toneeldruk
alle mogelijke druk
zoals een dokter die binnenkomt en 
zijn patiënt geruststelt
er gaat hier niemand dood
waarop die zich al voor de helft  
beter voelt
en de dokter zich ook al voor  
de helft beter voelt
opgelucht door zijn eigen woorden
‘ik ben dokter, ik kan het nog’
zo probeerden wij ook op te komen
opgelucht door onze eigen woorden
te doen alsof er eigenlijk geen 
probleem was
alsof de basisvoorwaarde van theater
– het uitspelen van minstens één 
probleem –
van slag op stoot niet meer gold
het gevoel van opluchting doorheen  
de toeschouwers
ging vrijwel onmiddellijk gepaard
met een gevoel van desoriëntatie
‘hoezo geen probleem?’
zag je mensen denken
lachend de schouders ophalen
‘geen probleem inderdaad’ lachten  
wij mee
nog meer gelach
en natuurlijk was er een probleem
maar hoe moet ge het daarover hebben
een chronisch terminaal probleem zelfs
te erg voor woorden maar 
hoe moet ge aan de mensen zeggen
dat ze ziek zijn, doodziek
en alle dokters ook,
hilariteit
er gaat wel degelijk iemand dood
te erg om het erover te hebben
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laat staan om erover te beginnen
toch niet extra dramatiseren
nee, ontkennen dat het sterfproces 
een sterfproces is
al onherroepelijk aan de gang is
want wat rest ons anders dan te leven
overleven
maar ondertussen kwamen de 
mensen niet meer bij
en kwam het probleem langs achter 
binnen. 
Opkomen en het er niet over hebben,
bewust over iets anders beginnen,
niet beginnen...

Redacteur Sorry Peter dat ik even 
onderbreek. Ik dacht dat je monoloog 
daarnet gedaan was, maar hij gaat 
blijkbaar verder. Het klonk nochtans 
als een goeie eindzin.

Peter Het is nog maar het begin 

 (toont zijn tekst, hij is enkele 
 pagina’s lang).

Redacteur Ah, oei. Ja.
Intimiderend lang wel, zo in het begin.

Peter We kunnen hem ook anders 
doen.

Redacteur Ingekort?

Natali Of als dialoog?

Redacteur Als lezer denk je nu: 
die beginmonoloog, die gaat maar 
door en door, die kan zo doorgaan tot 
het einde.

Peter Maar dan doen we ’m anders.

Willem We doen ’m samen.

Natali Organischer.

Willem Herbeginnen?

Natali Over iets anders beginnen?

Peter Bewust over iets anders 
beginnen, dertig jaar lang gewoon 
opkomen en het er niet over hebben.

Willem Niet beginnen!
Dertig jaar lang, niet beginnen.

Natali Dat hadden wij graag
om te blijven uitstellen
zolang mogelijk niets verklappen
tijd winnen
het verdict dat er geen uitweg is
want ondertussen tikt de bom
het gevoel dat er elk ogenblik iets kan 
ontploffen
je zou niet weten waarom
en toch de onbegrijpelijke spanning
van het onuitgesprokene dat stijgt  
en stijgt
tot er uiteindelijk niets ontploft
en het toch lijkt afgelopen 
de tijd
iedereen naar huis mag
gedesoriënteerd
een pint drinkt
op straat staat
thuis komt
in bed kruipt
het licht uitknipt
wat was dit allemaal?
Dan pas
als het tikken stopt
hoor je het getik
ontploft de bom.
 
Redacteur     Mooie eindzin.

Willem Dertig jaar lang wilden we het 

68



begin liefst oneindig uitstellen,
en geen einde
zodat je niet het gevoel kreeg dat je 
tijd al liep
de tijd waar elke seconde is geteld
de tijd waar elke kans gegrepen wordt
de tijd die niet verloren mag gaan
de tijd van opletten en luisteren
de tijd van belang
de tijd van niet te vroeg en niet te laat
de tijd van op tijd zijn
maar waarop je liever al vooruitloopt
om tijd te winnen

om hem uiteindelijk te kunnen 
verschalken
om hem uiteindelijk te kunnen 
vermoorden
om hem uiteindelijk misschien voor-
goed te kunnen vergeten
omdat je niet wil dat de speeltijd 
gedaan is
omdat hij er eigenlijk niet toe doet
de tijd
als je focust op de kern
als je wegdroomt op de vleugels van 
een detail.

Redacteur     Ja, mooi. 
Literair, maar mooi.
Zo naar het einde toe kan het dat wel 
hebben denk ik.
 
Peter Beginnen is nooit simpel
begin maar eens
met wat?
hoe ga je beginnen?
met alles in het leven
met alles wat je aanpakt is het begin 
cruciaal
als het begin juist is, komt de rest vanzelf

maar als het begin niet juist is wat 
dan?
komt de rest dan niet vanzelf?
Dus dat begin
je begint daar omheen te lopen
je begint daar schrik van te krijgen van 
dat begin
maar je zegt dat niet
want dat durf je niet te zeggen
dan wordt het misschien nog erger.

Natali Maar je denkt het wel
en je daalt af in het denken
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je piekert je dieper en dieper
tot in de duisternis onder het denken
waar je nog voor het denken denkt
waar je nog voor het denken denkt te 
denken,
‘misschien zit het er niet in?’, 
zit het al ergens waar het niet moet 
zitten
na te denken
in uw hoofd
bang dat ge uw hoofd gaat breken
‘misschien is het allemaal niet waar’,
denkt het hoofd te laat

terwijl ge voelt
ik moet
ik moet nu
ik moet nu beginnen
aan dat wat er al een eeuwigheid was 
in de toekomst
nog voor den beginne
daarvoor
nog voor het denken,
onder de duisternis van het onderste 
denken
in de veraste toekomst
waar elk begin zich verbindt

voor een nieuwe opkomst
en dan komt ge voor de zoveelste keer
de allereerste keer op
alles trilt
alles schijnt
seconden zonder concept
er is nog niets.
 
Peter Er is geen stuk
er zijn stukken die samenkomen
stukken van stukken die samenkomen
zoals Natali, Willem en Peter die 
samenkomen

zo komt ge samen
stukken uit verschillende puzzels
puzzelend
tijdens repetities artistieke bijeenkom-
sten vergaderingen
waar over een nieuw stuk zal worden 
begonnen
een nieuw ontbrekend stuk

Natali Koffie!
Ge neemt nog een koffie,
en nog één
zwart
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en ge voelt dat niemand durft 
beginnen
over hoe het te beginnen
‘heeft die ander dat ook’ piekert en 
pokert uw hoofd
hoe te beginnen
het begin
waardoor we afdwalen in de meest 
oninteressante details van de meest 
oninteressante fait divers tot iemand 
eindigt met te zeggen
‘voor we beginnen’
 
Willem Voor we beginnen

Het Antwerpse gezelschap de KOE maakt al 
30 jaar theater. Om dat te vieren wagen Peter  
Van den Eede, Natali Broods en Willem de Wolf 
zich ditmaal aan een boek! KOE DOET BOEK 
verschijnt op 7 mei en zal te koop zijn op tournee, 
in een selectie boekhandels en via www.dekoe.be.
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GOODS • PETER AERS • .... 

do 16  t/m
zo 26.05

WWW . FACEBOOK . COM ⁄ ETCETERAMAG

WWW . E-TCETERA . BE 



OP ONZE WEBSITE PUBLICEREN WE WEKELIJKS REVIEWS,  
ENGELSE VERTALINGEN, OPINIES, ETC. SINDS DE PUBLICATIE  

VAN HET DECEMBERNUMMER VERSCHENEN DAAR AL:

WWW . FACEBOOK . COM ⁄ ETCETERAMAG

WWW . E-TCETERA . BE 

RECENSIES

The great outdoors,  
Annie Dorsen 

[Kristof van Baarle]

White People’s Problems /  
The Evil Dead,  

Benny Claessens
[Paul Willemsen]

Checkhov Fast and 
furious, Superamas

[Pieter T’Jonck]

Splash!, Myriam  
Van Imschoot &  

Christine De Smedt
[Vincent Focquet]

Iemand die slaapt, BOG.
[Gilles Michiels]

Cerebriraptor,  
Aurélie di Marino & 
Theater Antigone
[Elke Huybrechts]

Komt op / Gaat af,  
Nico Boon

[Gerlinde Van 
Puymbroeck]

Chesterfield, Alix Eynaudi
[Pieter T’Jonck]

8.2, Radouan Mriziga / 
hetpaleis, fABULEUS  

& Moussem 
[Pieter T’Jonck]

White on White, Bahar 
Temiz & Marc Vanrunxt

[Pieter T’Jonck]

Move 37,  
Thomas Ryckewaert

[Elke Huybrechts]

Drie Zusters, Zuidpool
[Ciska Hoet]

Mind Ur Step, Roots  
& Routes / KVS

[Charlotte De Somviele]

Ravemachine,  
Doris Uhlich

[Kristof van Baarle]

An Imaginary Symposium
Danae Theodoridou
[Eylül Fidan Akinci]

Reverence
Chris Lomme & Michael 

De Cock / KVS
[Gilles Michiels]

Voice of Nature – The Trial
Maria Lucia Cruz Correia

[Steff Nelis]

Les Noms / Joueurs / Mao II
Julien Gosselin & Si vous 
pouviez léche mon coeur

[Christophe  
Van Gerrewey]

Frankenstein, De Munt
[Kristof van Baarle]

INTERNATIONAAL

Cally Spooner: between 
language and body, Black 

box and white cube
[Kristof van Baarle]

What is Queer About 
Queer Performance Now?, 

Between identity and 
identitylessness 

[Elke Huybrechts]

Decor is not decor 
anymore, Bruno Latour 

and Frédérique Aït-Touati 
on theatre and the new 

climate regime
[Sébastien Hendrickx  
& Kristof van Baarle]

The spirit of Judson  
in a new millenium,  

The legendary collective 
still oscillates between 

canonization and 
transience

[Eylül Fidan Akinci]

Cybernetics vs. Decartes, 
The Mind of non-Cartesian 

Theater
[Orion Maxted]

Thinking out loud, 
Essayistic figures on stage

[Jasper Delbecke  
& Sébastien Hendrickx]
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OPER A

FRANKENSTEIN 
MARK GREY

BASSEM AKIKI ,  ÀLEX OLLÉ (L A FUR A DELS BAUS)  

MA A 8,  10,  12,  14,  15,  17,  19 & 20 2019


