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 WAT IS EEN TEKST?
Door Kristof van Baarle
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voor ‘dat wat kan opgevoerd worden’, 
moeten ook de theateropleidingen 
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en docent Kristof van Baarle pleit voor 
nieuwe manier van lezen en analyseren.
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Tsjechoviaanse dialoog over de heilzame 
kracht van het samen theater lezen.
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Beste Etcetera-liefhebber,
 
We signaleerden het eind vorig jaar al: 2021 is voor Etcetera het jaar van het 

experiment. We maken van de covid-nood een deugd en komen een 
heel jaar lang enkel online uit. De leemte die de pandemie creëert, 
grijpen we aan om digitale genres en methodieken als podcasts en 
campagnes te ontdekken. Omdat we u niet in de kou willen laten 
staan én ons hart bij papier blijft liggen, brengen we naar aanleiding 
van elk nummer wel een papieren drager uit. Een mini-Etcetera als 
het ware, om onze abonnees te laten proeven van wat er online te 
beleven valt. Het eerste resultaat daarvan heeft u nu in handen. 

We geven er drie teksten in mee – of fragmenten ervan – die de dramaturgie 
weerspiegelen van ons maartnummer. Dat draait rond teksttheater, 
ensemblespel en repertoire: begrippen die om de zoveel jaar het 
discours over de podiumkunsten beroeren. Niet toevallig kozen we 
als titel Re:Re:Re:Repertoire. Dit keer komt het hernieuwde enthou-
siasme in de eerste plaats vanuit artistieke hoek. Zo grijpen jonge 
gezelschappen steeds vaker naar klassieke teksten en kregen we 
vorig seizoen maar liefst vier bewerkingen van Who’s Afraid of Virginia 
Woolf te zien. Parallel daaraan, maar met andere motieven, klinkt 
vanuit het huidige kabinet Cultuur het verlangen naar repertoire en 
canonisering én is er tegelijkertijd steeds meer oog voor de decon-
structie van het repertoirebegrip vanuit dekoloniserend perspectief, 
zowel onder kunstenaars, als wetenschappers en instituties. Reden 
genoeg dus om dit onderwerp uit te diepen.

In deze papieren drager nemen we een artikel op waarin docent en drama-
turg Kristof van Baarle het omgaan met tekst in het onderwijs onder 
de loep neemt. Zijn pleidooi voor een nieuwe manier van analyseren en 
lezen van teksten opent de deur naar het overstijgen van de tweede-
ling tussen per formance en teksttheater. Daarnaast leest u een deel 
van de Tsjechoviaanse dialoog van het collectief achter De Leesclub, 
het verfrissende initiatief dat al sinds het begin van de corona- 
crisis online heel wat mensen enthousiasmeert om samen online 
theaterteksten te lezen. Theatermaakster Khadija El Kharraz Alami 
sluit de rij met haar bijdrage aan onze vaste rubriek Artiesteningang.

Redactioneel TEKST, REPERTOIRE EN ENSEMBLE:  
 EEN MEERSTEMMIG DEBAT
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Online kunt u terecht voor alle andere teksten die ons onderwerp telkens 
vanuit een specifiek perspectief belichten. Zo is er het interview 
met Joachim Pohlmann, kabinetschef van Vlaams minister van 
Cultuur Jan Jambon. Hij grijpt bij uitstek terug naar de Westerse 
canon in zijn discours over het Vlaamse kunstenveld. Theatermaker 
Enkidu Khaled stelt dan weer dat precies die klassieke werken niet 
in staat zijn om de politieke realiteit van zijn thuisland Irak te vatten. 
Daarnaast zijn er teksten van jonge makers Jesse Vandamme, 
Timeau De Keyser en Lisaboa Houbrechts over respectievelijk het 
Etcetera-archief, de opmars van het Globish of het internationaal 
Engels, en de zoektocht naar het ontsluiten van een verzwegen 
verleden in de voorstelling I Silenti. Criticus Evelyne Coussens 
onderzoekt dan weer mogelijkheden om tot een vernieuwende 
theaterschriftuur te komen en onderzoeker Joachim Ben Yakoub 
pleit ervoor de canon in zijn geheel op te heffen. 

 
Kortom, dit is een meerstemmig nummer waarin een waaier aan nieuwe, 

kritische perspectieven rond repertoire en tekst te ontdekken valt. 
Niet in het minste omdat het nodig is om het debat rond tekst en 
repertoire terdege te voeren. Al te vaak horen we gelijksoortige argu-
menten terugkeren. Dan heet het ofwel botweg dat tekst dood is, 
ofwel dat de liefhebber van ‘gewoon een goed stuk’ in de kou blijft 
staan. Beide beweringen gaan voorbij aan de realiteit. Net zoals dat 
het geen zoden aan de dijk brengt om teksttheater in te schakelen 
in economische en utilitaristische discoursen. Denk maar aan hoe 
sommigen blijven hopen dat tekst leidt tot vaste ensembles die op 
hun beurt werkzekerheid garanderen, en aan hoe anderen ervan 
uitgaan dat ze met repertoire eindelijk dat zogenaamde unserved 
audience kunnen bedienen of tickets verkopen aan nieuwe groepen.

 
Als dit nummer daarentegen iets duidelijk maakt, dan is het wel dat de 

omgang met tekst en repertoire even divers en diffuus is als de 
werkelijkheid zelf. Het enige wat er echt toe doet, is de noodzaak van 
de maker, de kracht van wat er op het podium ontstaat en de manier 
waarop een sterk voorstel kan bijdragen aan een groter verhaal.

De kernredactie: Ciska Hoet, Natalie Gielen, 
Joachim Robbrecht, Sébastien Hendrickx, Charlotte 
De Somviele, Simon Baetens en Evelyne Coussens
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Als de dramatekst niet langer de basis, maar hooguit een van de vele 
elementen is waaruit een voorstelling bestaat, welke plek heeft tekst 
dan nog in de opleiding theaterwetenschappen? UA-onderzoeker en 
docent Kristof van Baarle belicht in vijf punten wat, maar vooral hóé  
er nu gelezen wordt aan de universiteit. 

WAT IS LEZEN? 
WAT IS EEN TEKST?

De vraag die me hier voor de voeten wordt geworpen, is de volgende: ‘Klopt het dat de 
nadruk op postdrama de theatertekst van het curriculum heeft verdrongen? Studeren podi-
umstudenten en theaterwetenschappers af met repertoirekennis of niet?’ Het is een vraag 
die ik me ook occasioneel heb gesteld terwijl ik les volgde en lesgaf in twee opleidingen 
theaterwetenschappen (aan de universiteiten van Gent en Antwerpen). Het is ook een 
vraag waarbij ik me enigszins ongemakkelijk voel, omdat ik mezelf niet als een tekstkenner 
beschouw – al meteen symptoom van de veronderstelling die achter de aanleiding van dit 
artikel schuilt –, maar misschien eerder als een ‘tekstlezer’. 

Daarnaast kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de vraag naar de tekst uit een verlangen 
naar méér tekst voortvloeit; iets wat ik zelf (allicht onterecht) associeer met een conservatieve 
artistieke en politieke reflex. Met het voornemen om deze indruk even terzijde te laten, is wat 
volgt een poging om op de vraag van Etcetera te antwoorden. Ik denk niet dat ik een volledig 
overzicht kan claimen van wat studenten al dan niet aangeboden krijgen tijdens hun opleiding; 
daarvoor is het curriculum te zeer een rijk patchwork aan keuzes. Ik beperk me hier daarom tot 
een aantal indrukken die ik zelf opdeed in de context van twee universiteiten, om vervolgens de 
vraagstelling wat bij te sturen naar twee eenvoudigere vragen: Wat is lezen? Wat is een tekst? 
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1.

De vraag naar de plek van de tekst in een opleiding theaterwetenschappen kan niet los 
worden gezien van het ontstaan van deze wetenschappelijke discipline. Ze is het resul-
taat van een proces van ontvoogding ten opzichte van een visie die theater reduceert tot 
het geschreven drama. Het is juist eigen aan de theaterwetenschap dat de opvoering, de 
voorstelling zoals ze gemaakt, gespeeld en bijgewoond wordt, centraal staat, waardoor 
er aandacht komt voor spel, scenografie, licht, regie, proces en begrippen als ‘liveness’ of 
‘performativiteit’, zaken die voor velen tot de essentie van het theater behoren. 

Je ziet deze wortels van de theaterwetenschappen nog duidelijk in hoe aan de UA theater- en 
filmwetenschappen in de bachelor gekoppeld zijn aan literatuur en het bestuderen van een 
taal (de opleiding heet daar ‘Theater-Film-Literatuurwetenschap’ + een taal). Aan de UGent 
is het specialisme Theaterwetenschap een deel van de opleiding Kunstwetenschappen. 
Dat leidt tot een iets andere horizon waartegen Theaterwetenschap gestudeerd wordt, die 
van theater als kunstvorm tussen andere kunstvormen, tegenover theater als medium in 
relatie tot film en literatuur, maar ook in Gent is daar een loskoppeling van een letterkun-
dige opleiding aan voorafgegaan.

Het ontstaan van deze opleidingen in ons land ging gepaard met en werd gevoed door de 
dynamiek in het Belgische en Europese theaterveld die geleid heeft tot wat we kennen als 
‘Postdramatisch theater’. In dit type theater is, zoals de naam het doet vermoeden, de drama-
tekst niet langer het centrale gegeven, maar wordt het een van de vele elementen die een 
voorstelling maken.

Dat is niet een puur esthetische evolutie, maar wel het gevolg van een verschuiving in het 
wereldbeeld en in hoe we de wereld ‘vertellen’. In de tweede helft van de twintigste eeuw blijft 
er van ‘de grote verhalen’ met dé mens in de hoofdrol weinig over. Wat blijft er over van een 
helder plot met begin, midden en einde en met duidelijke protagonisten en antagonisten, 
zonder humanisme of god, zonder tomeloos vooruitgangs- en natiedenken of verbindende 
ideologieën, mét een onstuimig bewustzijn, vervreemd in een socio-economisch systeem, 
en in staat tot massavernietiging van levens door technologische vooruitgang en bureaucra-
tische precisie? Verhalen worden gedeconstrueerd in de filosofie en taal – waarmee verhalen 
vooral verteld worden – wordt een niet te vertrouwen medium dat ons vormt, dat anderen 
ontmenselijkt of een volk doet ontstaan en een gewelddadige waanzin in stuwt.

De decentralisering van het verhaal en de tekst leidt tot voorstellingen waarin tekst geen of 
slechts een marginale rol speelt, maar evenzeer tot een ander soort tekst die opgevoerd wordt. 
Ik denk dan aan het werk van Elfriede Jelinek, waar de taal haast losgekoppeld wordt van perso-
nages en een entiteit op zich wordt, of aan Heiner Müller, bij wie de taal uit elkaar valt, en zo 
uitdrukking geeft aan het onbewuste of een rauwere realiteit weg van een puur rationele tekst of 
plotgerichte psychologie van personages. Theatermakers gingen en gaan evenwel nog steeds 
anders om met de bronteksten uit het repertoire, maar met minder schroom. Ze schrappen, 
wijzigen, fragmenteren, of abstraheren ze tot een soort essentie die dan omgezet wordt in een 
performatief principe, waardoor er geen woord meer aan te pas komt, maar het wel een opvoe-
ring van die tekst blijft. Denk maar aan Romeo Castellucci’s Divina Commedia, die het quasi 
heilige canonieke werk van Dante transformeerde naar een nagenoeg woordeloze voorstelling.
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Postdrama betekent dus zowel een ontvoogding van de tekst, als een nieuwe vrijheid om 
anders met taal om te gaan, zowel in schriftuur als in hoe ze op scène gebracht wordt. Het 
betekende ook de vrijheid om aan een voorstelling te beginnen zonder te vertrekken van 
een vooraf bestaande tekst en, zoals ik later zal beargumenteren, om het begrip ‘tekst’ 
uit breiden.

De evolutie naar een postdramatische esthetiek gebeurde niet geïsoleerd van de wereld. 
Ze is verstrengeld met het openbreken van starre kaders in de brede maatschappij sinds 
het einde van de jaren zestig, met een kritische houding ten opzichte van humanistische 
waarden en ten opzichte van taal en een interesse in meer performatieve en vernieuwende 
kunstvormen. Het is natuurlijk ook niet zo dat de norm van de ene dag op de andere veran-
derde en dat meteen al het theater ‘postdramatisch’ is geworden. Het is één stroming in 
een groter veld, maar je zou ergens wel kunnen stellen dat ze in de praktijk toch enigszins 
de norm is geworden. Na dertig à veertig jaar is postdrama dus niet meer zo nieuw, en staat 
het al zeker niet meer gelijk aan vernieuwing. 

2.

Terug naar de universiteit. Wat lazen we dan, en wat lezen we nu? Heel concreet: ik heb veel 
Griekse tragedies gelezen om daarna een sprong te maken naar Shakespeare en vervolgens 
een gefragmenteerde selectie aan teksten die me niet allemaal even goed zijn bijgebleven. 
Het is niet dat we de verhalen niet meer kenden – die kwamen in grote lijnen wel aan bod bij 
hedendaagse opvoeringen van repertoireteksten – maar het was niet zo dat de gesproken tekst 
standaard vergeleken werd met het origineel; de focus lag op de opvoering, weet u nog? Een 
misvatting die daar het gevolg van is, en waar ik me zeker ook een aantal keer aan bezondigd 
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heb, is dat na een stuk van Goldoni te zien onder regie van Ivo van Hove, ik dacht dat ik Goldoni 
daarmee ook kende, terwijl ik natuurlijk vooral de esthetiek van Van Hove beter leerde kennen. 
Het gevolg is inderdaad dat de kennis van het tekstrepertoire daardoor veel hiaten kent en erg 
gebonden is aan wat er op een bepaald moment speelt. Je kunt dat als een gebrek beschouwen, 
maar zelf heb ik dat steeds als een sterke vorm van openheid aangevoeld. Je interesse wordt 
geprikkeld door wat je ziet, en dan kun je gaan lezen. In een rijk veld als het Belgische, is 
dat juist een troef, om niet altijd met de ballast van een tekstrepertoire in de zaal te zitten. 

Tegelijk leidt het ook tot een risico op naïviteit of gebrek aan kritische kennis, want als 
je geen Tsjechov, Bernhard, Goetz, Beckett of Artaud gelezen hebt, wordt het een stuk 
moeilijker om teksten die vandaag geschreven worden te evalueren. Dat brengt ons bij de 
vraag: welk repertoire moeten we beheersen om iets te zeggen over de voorstellingen die 
we vandaag zien? Als het al ooit volstaan heeft, dan doet een overzicht van de westerse 
theatertekstgeschiedenis dat sinds eind jaren tachtig zeker niet meer om wat er op de 
Belgische podia te zien is te kaderen, niet alleen omdat romans steeds meer geadapteerd 
worden voor theater, maar ook omdat onze podia internationale platformen zijn geworden. 
Een uitdaging voor vele opleidingen is dan ook het verzamelen en aanbieden van voldoende 
lectuur om studenten kritische zin bij te brengen en anderzijds om in te spelen op wat er 
letterlijk in het veld speelt. ‘Repertoire’ is zo een los-vast gegeven en eigenlijk een quasi 
onmogelijke verzameling. Zodra je zelf een vak mag inrichten wordt die ‘keuzestress’ erg 
concreet. Shakespeare? Of toch Soyinka? Tsjechov? Kane? Stein? Lorde? Of Claus? Brecht 
of Okada?

3.

In het heen en weer van de evenwichtsoefening tussen wat je kent en wat je ziet, is de vraag 
naar ‘wat’ we lezen misschien wel ondergeschikt aan het ‘hoe’. Daar ligt nog een uitdaging 
voor de opleidingen. Hoe kunnen we het verschil tussen literatuur- en theaterwetenschap 
vertalen naar de manier waarop een theaterwetenschapper leest of leert lezen? Hoe kan 
het lezen steeds in spanning staan tot een potentiële voorstelling – tot een mogelijke uitwer-
king in een kunstwerk? Ik zou dat zelf ‘dramaturgisch lezen’ noemen, waarbij dramaturgie 
zich precies in dat spanningsveld tussen tekst en mogelijke voorstelling vindt. In dat span-
ningsveld zijn ook grotere maatschappelijke vragen aan het werk en referenties aan andere 
teksten en andere voorstellingen. Nog al te vaak worden teksten in opleidingen theaterwe-
tenschappen behandeld als literatuur en niet als dramaturgische bronnen voor een kunst-
werk. Uiteraard begint het meestal met het bepalen van de typische ‘W’s’: wie, wat, waar, 
welk vertelstandpunt (en als het nog even kan: waarom?). Een doorgedreven analyse van 
dat vertelstandpunt brengt ons bij de – mijns inziens te weinig overgestoken – drempel naar 
een volgende stap. Wanneer we het onderzoek naar de historische en biografische context 
van een tekst even buiten beschouwing laten, is dat de zoektocht naar welke performatieve 

“In een rijk veld als het Belgische is het juist  
een troef om niet altijd met de ballast van  

een tekstrepertoire in de zaal te zitten.”
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principes actief zijn in een tekst. Welke dynamieken, bewegingen, ritmes, kleuren zijn er 
actief in de tekst en ‘vragen’ om op een scène gezet te worden, al dan niet in woorden? 
Veel modernistische teksten suggereren zelf een vorm door de manier waarop ze werken 
met typografie, lengte, fragmentatie, interpunctie … Bij andere is het meer zoeken naar 
waar de theatrale mogelijkheden liggen. Dit gaat zowel op voor theaterteksten als voor 
proza of ander geschreven materiaal, zoals de Karl Kraus-voorstelling van ’t Barre Land 
of de productie, Schwalbe zoekt massa (een choreografische vertaling van Elias Canetti’s 
Massa en macht), of Bosse Provoosts werk met Celan aantonen. 

Mijn indruk is dat hoewel veel opleidingen op een postdramatische esthetiek focussen, er 
daarom niet altijd postdramatisch met tekst omgegaan wordt. Dit soort dramaturgisch 
lezen is speculatief en creatief werk en ik ben er zelf nog niet uit hoe dat op een kwalitatieve 
manier aangeleerd kan worden aan een groep studenten die nog niet de ervaring heeft 
van in een creatieproces de ‘potentialiteit’ om te zetten in de actualiteit. Misschien moet 
lezen voor theaterwetenschappers meer in workshop- of atelierformat gebeuren. Er zijn 
ongetwijfeld al gevallen waarin dit gebeurt. Het toepassen van het annotatieproces van 
Ivana Müller, waarbij studenten theaterteksten annoteren en doorgeven om opnieuw te 
annoteren en te reageren op nota’s van de voorgaanden, in het vak repertoirestudie aan de 
UGent vorig jaar, is op dat vlak een interessante case.  

“Misschien moet lezen voor theaterwetenschappers 
meer in workshop- of atelierformat gebeuren.”
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4.

Ook in het theaterlandschap kan ik me niet van de indruk ontdoen dat een volwaardige 
postdramatische tekstbehandeling met bijbehorende taalopvatting misschien eerder de 
uitzondering dan de regel is. Er is op dat vlak misschien zelfs een tegenbeweging gaande. 
Deze bestaat uit een samenraapsel van ego-voorstellingen met meer klassieke teksten en 
verhalen met het zelf als al dan niet ‘oprecht’ hoofdpersonage; uit makers met enige staat van 
dienst die op een bepaald moment in hun traject erg vernuftige systemen hebben ontwik-
keld om tekst te brengen, een soort ‘tekstmachines’, maar die op een bepaald moment 
ook gestopt zijn om die machines te blijven aanpassen aan de teksten die ze behandelen 
of zijn beginnen kiezen voor teksten die vooral compatibel zijn met bestaande opzetten; 
en ook uit groepen jongere spelers die zich verenigen vanuit het (begrijpelijke) verlangen 
om te spelen en (minder begrijpelijk) kiezen voor vrij klassieke ensemblestukken. Tekst 
wordt zo terug op te voeren literatuur in plaats van een partituur die fundamenteel onaf 
is en altijd slechts in potentialiteit gelezen kan worden, en waarvan een voorstelling altijd 
een ‘voorstel’ is. Je zou de tegenstelling ook kunnen omschrijven als die tussen makers die 
doen aan tekstbewerking, en makers die doen aan tekstverwerking. De bewerkers blijven 
vasthouden aan een visie van tekst en taal als dat wat de handeling op scène stuurt, ook 
al is dat het vertellen zelf. De verwerkers gaan op zoek naar vormen waarvan de tekst een 
van de conceptuele bronnen is. Tekstverwerking is niet te verwarren met de cosmetische 
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opsmuk die in Word gebeurt; een beter beeld is misschien wel dat van afvalverwerking, 
de tekst als afval dat verzameld, gesorteerd, afgevoerd, verbrand, verteerd, gerecycleerd 
wordt om als een ander gebruiksvoorwerp terug te keren. 

5.

Daarbij komt dat we intussen dankzij onze hypergemediatiseerde en sterk gepersonaliseerde 
manier van communiceren in een verhevigd en nog intensiever ‘postdramatisch’ tijdperk leven, 
waarin taal nog meer dan voorheen slechts een van de vele uitingen is, naast beeld, clips, 
memes, TikTok, story’s, emoticons, gifs, likes, tweets et cetera. Het statuut van taal blijft ook 
veranderen. Het is voor een groot deel beeld geworden, ergens op gelijke voet met een smiley.
Ze is nog onbetrouwbaarder, nog meer deel van een kapitalistisch en politiek spel geworden 
en voor velen is de inhoud van taal teruggebracht tot het ‘wie’ van de persoon die spreekt. 
Algoritmes beginnen ook steeds beter ‘te spreken’ en taal te verwerken voor reclame en contro-
lerende doeleinden – allemaal evoluties die vragen dat we kritisch blijven voor visies op taal als 
iets intrinsiek menselijk, als hét middel om onze innerlijke toestand uit te drukken. De keuze om 
met taal te werken, kan dus steeds minder als evident beschouwd worden. Is het nog wel van 
deze tijd om een tekst op te voeren met een heldere plot, waarin de personages zich ontwik-
kelen doorheen de taal die ze gebruiken, waarin spelers en taal naadloos in elkaar overgaan, 
waarin het ‘waarover’ weinig invloed heeft op de manier waarop? Als het ‘post’ in postdrama op 
de spanning tussen verwerking en een letterlijk erna duidt, en we misschien meer en meer in de 
richting van dat ‘na’ opschuiven waardoor de barsten in het wereldbeeld en hoe we het vertellen 
steeds diepere kloven worden, hoeft het niet te verbazen dat oude en simplistische oplossingen 
zich weer aandienen als veilige lijm om de dingen weer samen te brengen. In werkelijkheid zijn 
het wellicht eilanden die steeds verder op drift gaan, en moeten we blijven zoeken naar kunst-
vormen die de complexiteit van onze tijd niet uit de weg gaan, maar juist uitdrukken.

Het complexe statuut van taal maakt de vraag ‘Wat is een tekst?’ er ook niet makkelijker op. 
Naast bestaand en nieuw materiaal geschreven voor de scène en roman- of filmadaptaties 
zijn er ook nog documentair materiaal, theoretische teksten, poëzie, songs, en persoonlijke 
teksten die opgevoerd worden. Die vragen elk hun ‘hoe dit lezen?’ In de voorbije decennia is 
in de theaterpraktijk de ‘tekst’ een brede verzamelterm geworden voor datgene dat opge-
voerd wordt. Dat kan uit taal bestaan, maar ook uit een selectie aan beeldmateriaal, een 
bepaald concept, een fenomeen (‘het weer’, ‘arbeid’), een materiaal, een bepaald orga-
nisme, een machine … Wanneer we al deze niet-talige, niet-menselijke teksten meenemen, 
wordt het eens te meer duidelijk dat wat je leest en hoe je het leest, samenhangen. Veelal 
doen we dit onbewust. Makers, voorstellingen, critici en opleidingen zijn er om dat bewust-
zijn aan te wakkeren, om het ‘repertoire’ waarin we leven leesbaar te maken, zodat we erin 
kunnen handelen. 

Kristof van Baarle is dramaturg en onderzoeker.  
Hij is verbonden aan de Universiteit Antwerpen.
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In 2019 startte De Leesclub als een analoge leesgroep voor toneel-
teksten. Het genootschap verenigde zich op gezette tijden om een 
grote variëteit aan theaterteksten, welja, te lezen. Intussen ging De 
Leesclub noodgedwongen digitaal, maar dat remde de goesting niet 
af. Integendeel, de club kent online veel weerklank en liet sinds de 
eerste lockdown meer dan honderd theaterteksten opklinken. Het wat, 
waarom en hoe van De Leesclub licht De Leesclub graag zelf toe – in een 
dialoog waar Tsjechov wellicht duimen en vingers bij zou aflikken.

HET WAT, WAAROM EN 
HOE VAN DE LEESCLUB

Personages:
L. Arkadina
T. Trepljow
M. Masja
J. Jelena Andrejewna
K. Koelygin
P. Prozorow
L. Warja
L. Lopachin

Een artikel in acht stemmen, kan ook 
samen gelezen worden via Zoom

EERSTE SCENE

L. Eigenlijk begrijp ik het concept niet 
zo goed

  Ik dacht dat er nu een journalist zou 
zijn die ons vragen ging stellen

J. Nee, wij zijn onze eigen journalist
T. Heb jij dat document dan niet gezien 

in de drive
L. Ah

 Masja toont papiertje 
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L. Hadden we een tekst moeten leren 
 Ik denk dat ik hem vanbuiten ken
 Ik ken hem waarschijnlijk vanbuiten
 Ik weet niet welk stuk het is maar 

waarschijnlijk ken ik hem nog wel 
J. Hoe gaan wij dit aanpakken 

Gaan wij om de beurt een vraag 
stellen of hoe zien we dat 

P. Zal ik het concept even uitleggen
M. Ik vond het verhaal in de chat anders 

wel verhelderend
L. Waarschijnlijk heb ik de tekst zelf ook 

geschreven 
P. Euhm 
 Dus
 Rekto:Verso kennen jullie dat 
L. Uhu
M. Ja 
L. Is dat grensoverschrijdend of wat dat 

tijdschrift  
P. Ja
T. Maar op een positieve manier 
M. We kennen het ook in Nederland
 Maar het is niet het bekendste 

theaterblad
P. Die hebben dus
 Nee niet waar 

 Het is Etcetera
 Ik ben al fout begonnen aan mijn 

uitleg sorry
 Dus Etcetera
 Een nog onbekender tijdschrift 
L. Dat ken ik ook 
A. Kennen jullie Etcetera ook in 

Nederland
L. Nou ja ik ken het van naam
P. Die hebben dus gevraagd om een 

artikel te schrijven over de Leesclub 
L. En wij dachten
 Ja maar hoe doen wij dat als club
P. Doen we dat in de wij-vorm of moet 

één iemand dat doen
L. En dan hebben wij voorgesteld om 

een theaterstuk te schrijven 
 Een theaterstuk in een artikel 
 Een soort dialoog dus
 Een gesprek quoi
P. Hoe beginnen we eraan om een 

gesprek te schrijven 
 We dachten
 We voeren een gesprek 
L. Oh

Arkadina houdt papiertje omhoog
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L. En om dat een beetje inhoud te geven 
heeft iedereen wat vragen voorbereid

 Over wat de Leesclub is
 Wat je van de Leesclub wilt
 Wat de bedenkingen over de 

Leesclub zijn
 Weet ik veel
J. Dat is het 
 Dat is het concept
L. Goed idee

Warja wijst naar Masja 

L. Zou jij de eerste vraag willen stellen
M. Ah
 Ja ja ja
L. De vraag moet niet per se van haar 

komen toch

Masja kijkt naar haar papiertje

L. Ah jij hebt een papiertje
M. Wat
L. Niets
 Je hebt een papiertje

Masja draait haar papiertje om 

P. Ik merk
 Ik lees dus heel weinig van die 

artikels
 Ik neem dan een Rekto:Verso mee
 Ah nee een Etcetera
 En ik denk dan oh interssant ga ik 

allemaal lezen
  En dan doe ik dat niet
 Maar die dialogen in die artikels dus wel  
M. Moet de vraag echt van mezelf 

komen 
L. Dat was mijn vraag

Koelygin komt de meeting binnen 

T. Dialogen zijn inderdaad leuk 
J. Dialogen zijn ook een goeie  

tactische zet
K. Moeten we niet eerst snel een rondje 

doen met hoe het met iedereen gaat
 Heel eventjes

Masja houdt haar papiertje omhoog 
 

M. Nou ik heb eigenlijk wel een vraag 
L. Dit wordt gefilmd hè
M. Wat is een goede lezer

TWEEDE SCENE

L. Iemand die het met volle overgave doet
J. Dat kan ook heel fout zijn 
K. Iemand die er iets van maakt
L. Nee nee nee 
P. Een goede lezer hoeft geen acteur  

te zijn
T. Maak er maar niet te veel van
 Zou ik zeggen
 Laat het maar ontstaan in de 

hoofden van de mensen
K. Iemand die dus gewoon leest wat er 

staat
L. Ja ja ja 
 Iemand die gewoon leest wat er staat
 Vlotjes
T. Iemand die de tekst laat overkomen 
J. Iemand die niet te veel zijn of haar of 

hun best doet
P. Iemand die probeert niet monotoon 

te lezen
K. Iemand die gewoon de zinnen 

uitspreekt
T. Nee ga ze alstublieft niet invullen die 

zinnen  
L. Iemand die zoekt naar de inhoud die 

er al is dus
K. Iemand die niet probeert om zo 

grappig mogelijk te zijn
 Of zo goed mogelijk 
P. Ja iemand die niet probeert de beste 

te zijn tijdens het lezen 
T. Mag je niet je best doen
J. Ik vul die soms wel in hoor  

mijn zinnen
 Ik vind dat juist leuk 
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T. Je best doen is toch goed
L. Luister naar de tekst van de anderen
 Dat is een goeie tip
 Luister naar wat de anderen aan het 

voorlezen zijn  
K. Durf te falen
T. Durf fout te lezen
J. En neem het niet te serieus   
K. Ja
L. Nee 

DERDE SCENE

M. Heeft iemand nog zo’n goede vraag
K. Ik heb een vraag
 Mag ik een vraag stellen 
 Ik weet niet aan wie
J. Stel ze gewoon dan 
K. Ik zal ze gewoon stellen 
 Oké mijn vraag
 Is theater niet bedoeld om naar te 

kijken in plaats van om te lezen 
 Verdwijnt er niet een bepaald soort 

magie als er alleen wordt gelezen 
L. Er verdwijnt iets

 Maar er komt ook iets voor in de 
plaats denk ik 

 Eigenlijk vind ik het soms veel leuker 
om de tekst te lezen

 Dan om naar een voorstelling te gaan
 Soms zit ik in de zaal naar een voor-

stelling te kijken
 En dan zit ik gewoon in de zaal naar 

die voorstelling te kijken
 Snap je
 Terwijl ik in een lezing op een 

directe manier met de tekst word 
geconfronteerd

 Eigenlijk zijn lezingen voor mij 
mini-voorstellingetjes

L. Mag ik daar iets op aanvullen
J. Ja inderdaad
 Ik vind het soms ook moeilijker om 

naar een voorstelling te kijken 
 Dan om een tekst te lezen 
 Ook al vind ik beide misschien niet 

goed
 Dan vind ik lezen toch gemakkelijker 

op een of andere manier
 Ik weet niet
L. Je ziet beelden tijdens het lezen
 Je ervaart de tekst
 Je ervaart hoe het moet zijn om die 

tekst te spelen
J. Eigenlijk is een voorstelling een soort 

eindresultaat
 Een samenkomst van heel veel 

disciplines 
 En in een lezing zoomen wij in op een 

van die disciplines
 Omdat wij daar een grote liefde voor 

hebben 
L. Ja en dat vind ik ook zo fijn aan de 

leesavonden
 Dat wij een tekst dan als een puur 

kunstwerk zien 
 Als een ding an sich
 Er is nog geen regisseur over geweest
 De interpretatie van een acteur zit 

niet in de weg 
 Je mag er zelf even mee doen wat  

je wilt  
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P. Is dat dan eigenlijk niet een beetje 
hetzelfde als

 De meeste mensen vinden het boek 
beter dan de film 

L. Wat ik ook
J. Ik vind dat bij sommige teksten wel 

beter werken dan bij anderen hoor
 Die tekst van [naam auteur] 

bijvoorbeeld 
 Daarvan vond ik echt
 Misschien was het beter geweest als 

ik hem had gezien
 En niet gelezen 
P. Ik vind dat ook met 
 Hoe heet die 
 Die ene die niet meer hip is  

Die met zijn beeldende werk 
K. [naam auteur]
P. Ja
L. Ik durfde echt niets te zeggen
 Ik dacht 
 Oei 
 Als ik nu een naam zeg 
 En dat is hem niet
P. Als je alleen zijn teksten leest
 Dan mis je eigenlijk het meeste
M. Ik heb daar ooit eens een boek van 

gekocht
 Van [naam auteur]
 En toen dacht ik
 Volgens mij is dit een heel goede 

voorstelling
 Maar als tekst is dit nogal weinig 

L. Maar de meeste teksten die we 
hebben gelezen

 Zijn wel overeind gebleven
 Eigenlijk bijna negenennegentig 

procent blijft overeind 
L. Wat ik interressant vind
 Sorry, ik wil even
 Wat ik interessant vind
 Is dat je heel vaak in interviews of zo 
 Toneelschrijvers hoort zeggen 
 Dat het karakter van toneelschrijven 

is dat je een halffabrikaat aflevert
 En hier in de Leesclub beschouwen 

we een tekst eerder
 Als een af product en misschien is dat
P. Eigenlijk vind ik samen lezen iets 

primitiefs
 Ik bedoel iets elementairs
 Essentieels
M. Ook amateurs kunnen het 
P. Ja inderdaad
M. Samen lezen
L. Eigenlijk is dat omdat
L. Wat ik zo leuk vind aan het woordje 

halffabrikaat 
 Is dat ik eigenlijk vind dat helemaal 

niets af moet zijn
 Ik heb dat ook met voorstellingen 

hoor
 Misschien moet het niet zo af zijn
 Denk ik dan
 Maak het toch niet zo dicht
 Allee dicht in de zin van vol
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P. Misschien is het denken dat iets af 
moet zijn 

 Inderdaad iets wat in de weg staat
 Dit klinkt allemaal een beetje preten-

tieus geloof ik
L. Dat is net wat ik zo leuk vind aan onze 

Leesclubs
 Het hoeft helemaal niets te worden 
 En daardoor wordt het meestal iets
M. Uiteindelijk is het allemaal lucht die je 

uitademt hè 

K. Maar is een 
 Een 
 Een 
 Hoe noem je dat
 Is een compositie
 Een muziekstuk 
 Ook een halffabrikaat
L. Ja dat denk ik wel
 Ik weet niet of componisten dat zo 

zouden zeggen
 Maar een compositie is uiteindelijk 

bedoeld om tot leven te brengen
 En misschien een compositie nog 

meer dan een leestekst
 Want een leestekst kun je begrijpen 

zonder musici 
 En een compositie niet 
L. Dat is weeeeehhhheeee 

Het beeld van Lopachin loopt vast

L. Oei
K. Hij wou iets zeggen
P. Eigenlijk denk ik dat maar weinig 

mensen zonder toneelopleiding thuis 
theater lezen

 En zelfs mensen met een toneeloplei-
ding lezen weinig theater

 Terwijl in de Leesclub 
 Als mensen naar de Leesclub komen
 Dan merk ik dat mensen denken 
 Hé dat is eigenlijk leuk
 En een theatertekst lees je in een 

uurtje of twee uurtjes uit
 Dus dat is iets anders dan een boek
 Maar je krijgt wel een heel verhaal 

T. Meestal vragen ze wel
 Moet ik dat echt beginnen spelen
 En dan wij
 Nee nee nee nee nee
 Het is gewoon lezen
 Ah oef
 Oké
 Dus we gaan een toneeltekst lezen
 En ik moet dat niet beginnen spelen of 

zo
 Nee, nee, nee, nee
 Gewoon lezen
K. Iedereen kan gewoon lezen natuurlijk
 Allee iedereen
 Er hoeft ook niet zoveel schroom bij
 Allez er is meestal niet zoveel 

schroom bij
 Er komt minder schroom aan te pas 
T. Maar acteurs vragen dat soms toch ook
 Ah en moeten we dat dan voorbereiden  
 Ik heb die vraag wel al een paar keer 

gehad
P. Ja 
T. Ja en dan denk je
 Nee nee nee nee nee 
 Het is gewoon een lezing 
 Een eerste lezing
 Gewoon een lezing zoals je ze kent 

van de eerste dag van de repetities
J. O eerste lezingen zijn altijd top 
L. Dat maak je normaal gezien niet mee 

natuurlijk
 Zo’n eerste lezing
 Dat blijft normaal gezien geheim voor 

een publiek
T. Ja 
L. En dat je dan als publiek zo’n eerste 

lezing niet alleen mag horen
 Maar ook nog eens zelf mag beleven 
 Dat is eigenlijk best leuk toch

Lees online verder!

De Leesclub opereert vanuit een Daft Punk-idee: 
niemand weet echt wie de leesclub is of wie in naam 
van de leesclub spreekt. Sinds het ontstaan werden al 
131 theaterteksten gelezen. Doe mee via Facebook.
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De Amsterdamse Khadija El Kharraz Alami studeerde in 2014 af aan de 
acteurs opleiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Voor Nu 
Ben Ik Medea won ze de TAZ-KBC jongtheaterprijs en de TAZ- jongeren-
juryprijs. Met haar nieuw werk, de reeks Re-claiming Space werkt ze toe 
naar een enscenering van The Waves van Virginia Woolf die in het voor-
jaar ’22 in première zal gaan.

Artiesteningang KHADIJA EL 
KHARRAZ ALAMI

⁂ Wat was je vroegste aanraking met 
de podiumkunsten? 

Dat is een moeilijke en confronterende 
vraag omdat ik uit een sociale klasse kom 
die ervoor zorgt dat ik niet per se op de 
conventionele manier in aanraking kwam 
met podiumkunsten. Als het gaat over de 
conventionele manier van theatermaken, 
dan vond mijn vroegste aanraking plaats op 
de basisschool met de playbackshow of via 
jeugdtheater de Krakeling in Amsterdam. 
Maar misschien was de niet-conventionele 
manier wel belangrijker. Ik was als kind 
al dol op het gegeven dat je live iets kon 
doen voor een publiek. Dan denk ik aan 
de dansjes die ik buiten op straat maakte 
met mijn jeugdvriendinnetjes en aan 
alle Marokkaanse traditionele feesten 
en bruiloften waarbij er gezongen en 
gedanst werd. Ik hield ervan als de vrouwen 
samenkwamen om elkaar te vermaken en 
verhalen te vertellen. ‘Vertel het nog eens,’ 
vroeg ik dan, of ‘hoe liep het dan af?’, ik vond 
die verhalen ongelooflijk spannend.

⁂ Wanneer wist je dat je het theater  
in wilde?

Ik ging in het begin van de theaterschool 
naar veel voorstellingen van de grotere 
gezelschappen in Nederland. In eerste 
instantie kon ik me niet verbinden met 
wat ik zag in het theater, ik herkende 
mezelf niet in wat er getoond werd, niet 

in de vertellingen en niet in de acteurs.
Totdat ik Romana Vrede op het toneel zag, 
toen voelde ik mij verbonden, gezien en 
gehoord. Na een tijd ontdekte ik verschil-
lende soorten makers en collectieven, ik 
zag andere conventies en mogelijkheden 
en toen groeide er een ander beeld en een 
andere definitie van theater voor mij.
 Ik kwam ook pas echt in aanraking 
met theatermaken toen ik naar de toneel-
school ging. Ik was er begonnen omdat ik 
filmactrice wilde worden. Maar tijdens de 
opleiding ontdekte ik dat ik zelf ook dingen 
kan maken en dat ik mijn eigen verhalen 
kan vertellen. Na een jaar wist ik dat ik daar 
mijn werk van wilde maken. Toen was ik 25.

⁂ Van welke voorstelling heb je recent 
wakker gelegen? 

Let Me Tell You Something You Already 
Know, de solo van Merel Severs. Ik was 
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betrokken bij het maakproces en ik vind 
haar een erg sterke maker en performer. 
Het stuk gaat over machtsmisbruik en 
seksuele intimidatie, onderwerpen waar 
nog te weinig naar gehandeld wordt en 
die nog steeds niet altijd ernstig genoeg 
worden genomen. Merel gebruikt op een 
heel moedige manier haar eigen materiaal, 
ze is echt iemand om in de gaten te houden.

⁂ Van wie heb je het meest geleerd?
Van de vrouwen in mijn familie: mijn groot-
moeder en mijn moeder. En niet per se 
met een zachte hand.

⁂ Hoe ziet jouw werkplek eruit?
Op zich is het wel geordend en overzich-
telijk. Er hangen heel wat foto’s van mijn 
grootmoeder toen ze jonger was en van 
mijn ooms toen ze klein waren. Het zijn 
heel oude foto’s om me eraan te herin-
neren waar ik vandaan kom. Daarnaast 
liggen er veel boeken, essays en post-its.

⁂ Zijn je ouders fan? 
Nee. Ze zijn nog nooit komen kijken. Ze 
zijn gescheiden toen ik negen maanden 
was en ik ben opgevoed door mijn 
grootmoeder. Ik heb mezelf aangepraat 
dat ze vast stiekem fan zijn van mij als 
persoon, maar mijn werk kennen ze niet. 
Het grootste deel van mijn familie is niet 
betrokken. Mijn volle zus is een keertje 
komen kijken en mijn halfzusje ook. 
Enkel mijn nichtje en mijn oom zijn echt 
fan. Ik ben het gewend dat we mijn werk 
gescheiden houden van de familie: wat ik 
doe, is wat ik doe, maar dat staat los van 
de familiebanden. En dat is voor iedereen 
goed. Ondanks dat mijn moeder er niet 
fysiek bij is, is ze bovendien toch altijd erg 
aanwezig in wat ik maak.
 Ik vind trouwens dat de standaard 
hierrond gerust mag veranderen. Veel 
middenklassers in de theaterwereld gaan 
ervan uit dat je ouders komen kijken. Ja, 
dan wordt het inderdaad iets eenzaams 

als ze er niet zijn. Terwijl ik nooit anders 
gekend heb en er ook de voordelen van 
zie. Ik had er nooit bij stilgestaan tot ik 
verbaasde reacties kreeg bij de toonmo-
menten op de toneelschool. Natuurlijk is 
het supermooi als je een ouder hebt die 
heel enthousiast en trots is, dat zal ik niet 
ontkennen. Maar ik ben dankbaar voor mijn 
publiek en voor wie er is, en ik vind het ook 
prima dat bepaalde mensen er niet zij.

⁂ Heeft theater invloed? 
Theater zou in positieve of negatieve zin 
invloed kunnen hebben, ja. De theater-
wereld is nog altijd niet voor iedereen 
toegankelijk, ze is exclusief. Als je er via 
school of op een andere manier mee 
in aanraking komt, dan kan het heel 
bevrijdend zijn om bijvoorbeeld jezelf te 
herkennen in een verhaal of een bewe-
ging. Dat kan zeker dingen losmaken.  
De ervaring spreekt, I guess.

⁂ Heb je ooit een bijzondere ontmoe-
ting gehad met een toeschouwer? 

Heel vaak zelfs. Ik denk dan aan toeschou-
wers die furieus zijn en mij uitschelden 
omdat ze het zo oneens zijn met wat ik 
heb gemaakt. Of mensen die me komen 
uitleggen hoe ik het anders moet doen 
en dan beginnen roepen. Evengoed zijn 
er jongeren die me lieve en emotionele 
brieven sturen of die na een voorstelling  
zo ontroerd zijn dat ze me een knuffel 
willen geven.
 Eigenlijk wil ik na een voorstelling 
vaak meteen naar huis omdat ik me zeker 

“Veel middenklassers in de 
theaterwereld gaan ervan uit dat 

je ouders komen kijken. Terwijl ik 
nooit anders gekend heb en er ook 
de voordelen van zie. Ik vind dat 

de standaard hierrond gerust mag 
veranderen.”
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na een solo erg kwetsbaar voel, maar ik 
kies er tegen die drang in toch vaak voor 
om naar de foyer te gaan en mijn publiek 
te ontmoeten.

⁂ Kunnen recensies je iets schelen? 
Nee. Het is wel zo dat ze een perspectief 
schetsen van en / of een standaard en 
privilege vormgeven. Dat maakt zichtbaar 
dat recensies nog altijd niet inclusief 
zijn en dat eenzijdige perspectieven, 
acteurs en of performers met een 
kleurrijke identiteit makkelijk weggezet 
worden als ‘too much’, en dàt kan me 
wel iets schelen. Een tijd terug koos een 
recensente bepaalde woorden voor haar 
recensie over de voorstelling van Dood 
Paard. Zij liet zich uit over een performer 
die meespeelde en / of over een voor 
haar overduidelijk ongekende conventie 
en artistieke keuze. Die woorden had 
ze wellicht wel beter kunnen wikken en 
wegen. Ik geloof dat we op de momenten 
wanneer we (nog) niet begrijpen wat we 
zien of ervaren, we niet de ander als ‘too 
much’ moeten wegzetten, maar de eigen 
kaders zouden moeten bevragen in plaats 
van ze, zonder na te denken, af te meten 
aan eigen waarheden.
 Natuurlijk is het leuk als je een 
positieve review krijgt, en sommige recen-
senten leveren goede teksten af waarin 
vragen worden gesteld die relevant zijn 
voor het werkveld. Het is een discipline 
die ik op zich dus wel respecteer. Maar 
elkaar afvallen, daar moet ik een beetje 
om lachen. Bovendien is het standpunt 
van waaruit er nu geschreven wordt te 
eenzijdig. Ik ben benieuwd naar de visie 
van recensenten die de kunsten niet met 
de paplepel hebben meegekregen.
 
⁂ Wat is de laatste notitie die je 

gemaakt hebt? 
‘Rustig blijven en ademhalen. Liefde, 
alleen maar liefde.’ Gisteren zat ik nog 
als klein meisje met mijn voorhoofd tegen 

het raam te fantaseren over hoe ik uit mijn 
toenmalige wereld zou raken, en nu verlang 
ik er alleen maar naar terug. Al ben ik wel 
heel erg dankbaar voor wat ik heb. Maar 
omdat mijn pad zo onbewandeld is, blijft 
het soms overweldigend. Ik blijf tegen 
dingen aanlopen binnen het instituut, ik 
blijf me afvragen of dit wel de plek is om 
mijn verhaal te vertellen. Daarom moet 
ik ademhalen, rustig blijven en gelijkge-
stemden om me heen verzamelen, die ik 
gelukkig tref in het werkveld en in het leven.

⁂ Als je een tweede carrière zou 
beginnen, in welke sector zou dat 
dan zijn? 

Ik denk dat ik iets analytisch of beleids-
matig zou doen binnen de pedagogiek 
of de didactiek. Ik zou me bemoeien met 
educatie. Kinderen zijn de toekomst, teach 
them young.

⁂ Denk je dat het theater in de 
toekomst zal blijven bestaan?

 Zeker, maar misschien niet in de 
huidige vorm. We moeten voorbij de 
huidige normen durven kijken. Ik denk 
dat theater sowieso veel meer buiten 
het instituut en de black box beweegt 
dan erbinnen. Voor mij staat het contact 
maken, de verbinding, de ambacht en 
het ritueel van verhalen vertellen voorop. 
Welke institutionele vorm theater heeft of 
krijgt, maakt me minder uit.

18



STREET BY STREET, 
STORY BY STORY
Door Enkidu Khaled

Wat doe je wanneer het klassieke 
westerse repertoire niet langer in 
staat is de chaos van je politieke 
realiteit te vatten? Theatermaker 
Enkidu Khaled over de noodzaak 
van nieuwe vormen en verhalen.
 
HET BRANDEND GEHEIM  
VAN HET ARCHIEF
Door Lisaboa Houbrechts

Voor haar voorstelling I Silenti 
ging Lisaboa Houbrechts in India 
op zoek naar de link tussen de 
Roma-volkeren in het Westen en 
hun bakermat aan de Indusrivier. 
Een verslag over een poging om 
een verzwegen verleden voelbaar 
te maken.

ALS HET WOORD VLEES 
WORDT
Door Evelyne Coussens

Kan een toneeltekst ooit iets 
anders worden dan een tekstzeg-
ging? Evelyne Coussens gaat op 
zoek naar een radicale nieuwe 
toneelschriftuur, met  
drie concrete voorbeelden  
waarbij de tekst uitstijgt boven 
zijn eigen vorm.

EEN PLAATS OM TE 
VERBLIJVEN
Door Timeau De Keyser

Het Globish, het internationaal 
Engels, krijgt steeds meer 
armslag in podiumland. Maar 
verhouden we ons wel kritisch 
genoeg tot deze evolutie? 

Theatermaker Timeau De Keyser 
doet een voorzet.

REPERTOIREBUBBEL.  
OVER DE GRENZEN VAN 
REPRESENTATIVITEIT OP  
EN NAAST DE SCÈNE
Door Sébastien Hendrickx

Tussen de twee lockdowns in 
ging Happiness van het jonge 
spelerscollectief Camping Sunset 
in première. Bij het buitengaan 
kreeg elke toeschouwer een brief. 
Die deed Sébastien Hendrickx 
nadenken over grote, brede, 
elitaire, witte en diverse publieken.

‘WE MOETEN LEREN LEVEN 
MET ONS VERLEDEN’
Door Evelyne Coussens
 
Voor Joachim Pohlmann, kabi-
netschef van Vlaams minister 
van Cultuur Jan Jambon, is ‘de 
Europese canon’ de leidraad  
voor de toekomst. Een interview 
met de man die ons cultuurbeleid 
uittekent.

DE LEVENDE GESCHIEDENIS
Door Jesse Vandamme

Jonge maker Jesse Vandamme 
dook het Etcetera-archief in en 
gaat in dialoog met veertig jaar 
podiumgeschiedenis. ‘Dankzij de 
oude Etcetera’s kom ik los  
van mijn uniciteit. Je komt er  
al snel achter dat alles al eens  
is gemaakt.’ 

VAN SOPHOKLES TOT 
JELINEK. SCHAF DE CANON 
GEWOON AF!
Door Joachim Ben Yakoub

De canon verbreden is geen 
oplossing voor het feit dat 
we opgescheept zitten met 
wit en mannelijk repertoire. 
Geïnspireerd door het aboliti-
onisme moet volgens docent 
en onderzoeker Joachim Ben 
Yakoub het hele idee van een 
canon op de schop.

 
 
 
 
WAT IS LEZEN?  
WAT IS EEN TEKST?
Door Kristof van Baarle

Nu ‘tekst’ synoniem is geworden 
voor ‘dat wat kan opgevoerd 
worden’, moeten ook de theater-
opleidingen zich beraden over 
hun verhouding tot taal, tekst 
en repertoire. Dramaturg en 
docent Kristof van Baarle pleit 
voor nieuwe manier van lezen en 
analyseren.

HET WAT, WAAROM EN  
HOE VAN DE LEESCLUB
Door De Leesclub

De Leesclub is een digitaal 
lichtpuntje in deze donkere 
corona-tijden. Een spitsvondige 
dialoog over de heilzame kracht 
van het samen theater lezen.

ARTIESTENINGANG : 
KHADIJA EL KHARRAZ ALAMI

‘We moeten voorbij de huidige 
normen durven kijken’. 
Theatermaker Khadija El Kharraz 
Alami over werk en leven.

RE:RE:RE:REPERTOIRE:  
LEES ONLINE VERDER!

Heb je genoten van deze teksten? Dan hebben wij goed nieuws voor jou.  
Op onze website e-tcetera.be vind je nog veel meer artikels met tekst en  

repertoire als focus. Hieronder het overzicht van onze lente-editie.
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ONLINE
THEATER

ccBe

SIEN VANMAELE
I LOST MY MOM AT 
THE SUPERMARKET
za 10.04

DE KOE
THE COURAGE TO BE DISLIKED
vr 30.04

ONTROEREND GOED
TM™
vanaf wo 21.04

CCBE Driekoningenstraat 126 | Berchem
TICKETS www.ccBe.be | Bibliotheek De Poort
INFO 03 286 88 20

Op onze website publiceren wij reviews, 
vertalingen, opinies, etc. Omdat  

de theaterdeuren gesloten bleven, 
verschenen er minder teksten  

dan anders. Toch publiceerden  
we de voorbije maanden o.a.:

RECENSIES
Yellow. The Sorrows of Belgium II: Rex 

Luk Perceval/NTGent
[Orlando Verde]

WATCHAPP #1 en #2: Emmi en Leo
SkaGeN & De Studio

[Jasper Delva]

De Nieuwe Laura
Laura van Dolron

[Evelyne Coussens]

Lecture for Every One (the book)  
Sarah Vanhee

[Esther Tuypens]

COLUMNS & OPINIE
Alleen en in m’n eentje

[Freek Vielen]

Wat gebeurt er?
[Bart Verschaffel]

De bestorming van het Capitool:  
wat beter had gekund

[Milo Rau]

Het verlangen naar  
een horizontaal leven

[Freek Vielen]

ARTIESTENINGANG
Tiago Rodrigues 

Jérôme Bel

WWW. ETCETERA.BE
FACEBOOK.COM/ECETERAMAG

INSTAGRAM.COM/ETCETERA_MAG



De afgelopen maanden kon je heel wat online interacties aangaan met artiesten,
schrijvers, activisten en onderzoekers. Veel van deze ontmoetingen kun je gratis herbeleven.

Duik in het archief, en laat je inspireren door de stemmen van belangwekkende denkers en doeners!

GESPREKKEN, DEBATTEN & PODCASTS MET
••• Négar Djavadi ••• Justice4Mawda ••• Debra Solomon •••

••• Maneesha Deckha ••• Zakiyyah Iman Jackson •••
••• Agnes Trzak & Geertrui Cazaux •••

•••Miriyam Aouragh & Constant vzw •••
••• Nora Sternfeld & Florian Malzacher •••
••• Olave Nduwanje & Kai-Cheng Thom •••

••• Eva Bernet Kempers & Darko Lagunas •••
••• Ahilan Ratnamohan & Sulaiman Addonia •••

••• Miriyam Aouragh, Nadia Fadil,
Annie Olaloku-Teriba & Vijay Prashad •••
••• David Weber-Krebs, Jeroen Peeters,

Anne Lise Le Gac & Daisy Hildyard •••
••• Hela Yousfi, Mohamed Toukabri,

Nidhal Chamekh & Joachim Ben Yakoub •••
[…]

UPCOMING
*Anita L. Allen verbindt afkomst en gender met privacy*

*Delphine Hesters volgt 5 huidige generatie PARTS-studenten*
*Pieter De Buysser zet z’n verhalende podcast TIMO verder*

* Rimah Jabr laat een jonge Palestijnse aan het woord*

I.S.M. VELE PARTNERS: Passa Porta, VUB Crosstalks, VUB-RHEA,
Headquarters of The Mouvement, ROBIN, The Kitchen, De Wereld Morgen, deBuren

Blijf ons volgen. We miss you.

THE KAAITHEATER
LOCKDOWN TAPES

> kaaitheater.be/lockdowntapes

KaaiAd_ETC_MAART_2021.indd   1KaaiAd_ETC_MAART_2021.indd   1 04/03/2021   12:2404/03/2021   12:24



OPERA

THE TURN OF
THE SCREW  

BENJAMIN BRITTEN
ANDREA BRETH & BEN GL ASSBERG

27.4 – 11 .5.2021
DE MUNT / L A MONNAIE 

STILL PLAYING 
STILL SINGING 
STILL DREAMING 

STILL
DE MUNT / LA MONNAIE 
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