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MEERTALIGHEID

Voor Etcetera 163 schreef Timeau De Keyser een essay dat
nog lang bleef nazinderen. In Een plaats om te verblijven
pleitte de theatermaker en filmregisseur voor meer
aandacht voor streekgebonden taal op scène. Het alom
gebruikte Engels hoefde volgens hem niet totaal in de
ban te worden gedaan. Als pragmatisch communicatie
middel in een meertalige omgeving bewees het volop zijn
diensten. En de keuze voor het Engels kon in specifieke
gevallen ook om inhoudelijke redenen relevant zijn. Kijk
maar naar het recente Ambient Theatre Fury, een voorstel
ling waarin Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms online
‘template-taal’ recycleren. Getransponeerd van sociale
media naar het theaterpodium krijgt het oppervlakkige
Engels er een mysterieuze diepte.
Problematisch vond De Keyser het pas wanneer podium
kunstenaars het Globish (generiek Engels als lingua franca
van een geglobaliseerde wereld) ‘onachtzaam’ gebruikten.
Louter om het potentieel op internationale weerklank van
hun voorstellingen te vergroten bijvoorbeeld. Onder invloed
van de Bologna-akkoorden verengelsten ook de kunst
opleidingen de voorbije decennia lustig mee, eveneens op
zoek naar meer internationale uitwisseling en uitstraling.
Aan de keerzijde van deze evoluties dreigde volgens De
Keyser de instandhouding van de Angelsaksische culturele
hegemonie, en een verregaande inhoudelijke verschraling
van artistiek werk en kunstkritisch discours.
In tijden van Covid, een nieuwe Koude Oorlog en de
acceleratie van de ecologische multicrisis, lijkt de
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globalisering-zoals-we-die-kenden definitief op haar
retour. Staan we aan het begin van een periode waarin
de aandacht voor streektalen effectief groeit binnen de
podiumkunsten? Een gezelschap als Het Eenzame Westen
tracht alvast het West-Vlaams te ontdoen van het etiket van
‘amateurtoneel’. De verhalen die het brengt – in verschillende
West-Vlaamse dialecten – passen binnen de hernieuwde
interesse voor het lokale plattelandsleven. Denk daarbij ook
aan Martha Balthazars Boerenpsalm of Valentijn Dhaenens’
Het Gezin Van Paemel, gebracht in het Nevels.
Als aanval op het Globish was De Keysers essay behoor
lijk trefzeker; als pleidooi voor streekgebonden taal bleef
het teveel op de vlakte. Want wat houdt een ‘streektaal’
vandaag precies in, nu onze leefomgevingen door migratie
en verstedelijking door en door meertalig zijn geworden?
Het begrip lijkt toe aan een verbreding, maar hoever zijn
we bereid het op te rekken? Is het Arabisch een Brusselse
streektaal? En wat met actuele straattalen, waarin
jongeren Vlaamse dialecten mixen met uiteenlopende
anderstalige uitdrukkingen? Welke institutionele conse
quenties knopen we vast aan een verruimd begrip, zowel in
theaterzalen als in podiumkunstopleidingen?
Het Brusselse stadstheater KVS was een absolute pionier
op vlak van taalinclusiviteit toen het er in de jaren nul
voor koos om voorstellingen meertalig te boventitelen.
Tot op vandaag hoor of lees je er bijna elke avond tegelijk
Nederlands, Frans én Engels. Ondanks de aanzienlijke
meerkost die het vele vertaalwerk met zich meebracht,
bleek het een cruciale stap in de opbouw van een diverser
Brussels publiek. Het Kaaitheater startte recent dan weer
een traject op rond de complexiteit van hedendaagse
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meertaligheid, met lezingen, voorstellingen en debatten.
Misschien hoeven we het onbegrip en de verwarring die
talige diversiteit op scène met zich mee kan brengen
niet altijd ‘op te lossen’? Welke onaangeboorde artistieke
mogelijkheden schuilen er in het Babel anno 2022?
Dit nummer rond meertaligheid telt op twee artikels na
enkel Nederlandstalige teksten. Toch zal u kunnen zien hoe
verschillende talen en dialecten zich her en der nestelden
in dat Nederlands. Het redigeren van elke bijdrage bleek
telkens een avontuur: soms werden taalfouten bewust
niet gecorrigeerd; in een ander artikel kozen we ervoor om
anderstalige woorden niet cursief te zetten, zoals we dat
gewoonlijk doen. Zo werden ze volwaardiger onderdeel van
een hybride Nederlands.
ĝuu legadon*!

* Esperanto voor ‘veel leesplezier’
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De kleine redactie: Simon Baetens, Charlotte
De Somviele, Natalie Gielen, Ciska Hoet, Sébastien
Hendrickx, Joachim Robbrecht, Esther Tuypens en
Lena Vercauteren

3

ETCETERA
is een gratis tijdschrift voor podiumkunsten
dat verschijnt halverwege september,
december, maart en mei.

LEES GRATIS AL
ONZE ARTIKELS
ONLINE

DE KLEINE REDACTIE
Simon Baetens, Charlotte De Somviele,
Sébastien Hendrickx, Ciska Hoet, Joachim
Robbrecht, Esther Tuypens en Lena
Vercauteren.
redactie@e-tcetera.be
DE GROTE REDACTIE
Evelyne Coussens, Liv Laveyne, Anna
Franziska Jäger, Geert Opsomer,
Joachim Ben Yakoub, Klaas Tindemans,
Frederik Le Roy, Willem de Wolf, Wouter
Hillaert, Karen Joosten, Luc de Groen en
Kopano Maroga.
EINDREDACTIE
www.controltaaldelete.be

Surf naar onze website voor
opinies, columns, en recensies.
En vind er al onze edities!
Schrijf je zeker ook in op onze
nieuwsbrief, en ontvang onze
nieuwste teksten in je mailbox.
WWW.E-TCETERA.BE
WWW • E-TCETERA • BE / ABONNEREN
WWW • E-TCETERA • BE / ABONNEREN
WWW • E-TCETERA • BE / ABONNEREN

NEEM EEN
ABONNEMENT
EN STEUN ONS

ADMINISTRATIE en
ADVERTENTIES
Natalie Gielen
natalie.gielen@e-tcetera.be
VORMGEVING
Ward Heirwegh
VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
Kathleen Treier,
Van Notenstraat 86,
2100 Deurne
ABONNEREN
Ontvang Etcetera bij je thuis voor maar
€ 31 per jaar (EU € 37). Supporters
krijgen voor € 106 twee jaar lang alle
nummers thuisbezorgd. Ambassadeurs
krijgen voor € 212 (EU € 265) een jaar lang
40 exemplaren van elk nummer om te
verdelen onder studenten of publiek, een
gratis advertentie en worden vermeld in
het colofon en op de site. Alle info op
www.e-tcetera.be of via abonnementen
@e-tcetera.be.
AMBASSADEURS
Universiteit Antwerpen, KASK &
Conservatorium / School of Arts Gent,
Universiteit Gent, De Veerman, Dood
Paard, Het TheaterFestival, Westrand,
cultuurcentrum Dilbeek, RITCS,
Schouwburg Kortrijk, KU Leuven, Veem
house for performance, Marthathentatief
PARTICIPANTEN
Bozar, CAMPO, Corso, De Munt, deSingel,
hetpaleis, Kaaitheater, Kopergietery,
Kunstencentrum VIERNULVIER, KVS,
NTGent, oKo, Rosas, STUK, Theater
Malpertuis, Toneelhuis
DRUK
Daddy Kate, Brussel. Etcetera wordt
gedrukt op ecologisch geproduceerd
papier met FSC-label.
CONTACT
Theaterpublicaties vzw
Sainctelettesquare 19,
1000 Brussel
redactie@e-tcetera.be
www.e-tcetera.be
www.facebook.com/etceteramag
www.instagram.com/etcetera_mag/

Ontvang ons drukwerk in je
brievenbus: je steunt ons én krijgt
een aantal van onze nieuwste
artikels exclusief op papier.
Of geef de podiumkunstkritiek
een extra duwtje in de rug en
word supporter.

COPYRIGHT
De redactie heeft alle rechthebbenden
gecontacteerd om toelating te krijgen voor
het gebruikte materiaal. Mocht je menen
recht te hebben op materiaal dat in dit
nummer is gepubliceerd, kan je mailen
naar redactie@e-tcetera.be.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt
zonder voorafgaand akkoord van de uitgever.
ISSN 0774-2738
Met steun van de Vlaamse Overheid

Opgericht in 1982 door Hugo
De Greef en Johan Wambacq.
COVERBEELD
INFINI (Infini #8, Wim Cuyvers),
Decoratelier Jozef Wouters © Phile Deprez

p. 6
Door

HOEVEEL TALEN SPREEKT
DE TONEELSCHOOL?
Wouter Hillaert

p. 46
Door

TONEELTEKSTEN OP
LOSSE SCHROEVEN
Evelyne Coussens

Moeten de vier toneelscholen in Vlaanderen
(nog) flexibeler worden in hun taalbeleid
om meer diverse studentenprofielen aan te
spreken? Volgens verschillende stemmen
zijn niet zozeer hun talige, maar vooral hun
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‘Onze school lijdt aan liberale discriminatie.’
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‘MOETEN VLAAMSE
TONEELSCHOLEN NIET
WAT MEER BRUSSELS
WORDEN?’

Where are we going to land?, TransfoCollect © Kristof Van Hoorde

Geen dramaopleiding zonder taalstandaard. Geen taalstandaard zonder
uitsluiting. En geen uitsluiting zonder zelfbevraging: moeten de vier toneelscholen in Vlaanderen (nog) flexibeler worden in hun taalbeleid om meer diverse
studentenprofielen aan te spreken? Volgens de stemmen die Wouter Hillaert aan
het woord laat, zijn niet zozeer hun talige, maar vooral hun culturele standaarden
nog een werkpunt. ‘Onze school lijdt aan liberale discriminatie.’
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Een sprekende metafoor voor talige complexiteit blijft het reclamebeeld dat een Nederlands
zuivelbedrijf ooit breed uitrolde in Koeweit. Laten we het daar maar simpel en visueel houden,
moeten ze op de communicatiedesk gedacht hebben: gewoon grote billboards met eerst
een huilende baby, dan onze nieuwe poedermelk en daarna een lachende baby. Duidelijk
voor iedereen, toch? Een commercieel fiasco werd het. In Amsterdam waren ze vergeten dat
zelfs simpele beelden in Arabische culturen van rechts naar links gelezen worden …

‘Het is niet langer zo dat alle eerstejaars tegen
Pasen de tongpunt-r moeten beheersen.’
(Carl von Winckelmann)
Dat taal zoveel meer is dan alleen een tool, geldt bij uitstek op de kunstschool. In Making
the Most of Lingualism at RCA, een vers onderzoeksrapport over meertaligheid op het
Antwerpse Conservatorium, lijst Joanna Britton niet minder dan drie types taalgebruik
op, die elk andere skills vergen: de academische (studie)taal, de artistieke taal en de infor
mele taal die je nodig hebt in de sociale omgang op school. Zelfs in monolinguïstische
contexten is er dus al sprake van meertaligheid. En dan hebben we het nog niet over de
nauwe link tussen taal en identiteit, authenticiteit of juist kunstmatigheid – cruciale sleu
tels voor podiumkunstenaars om met hun publiek een spannende relatie aan te gaan. Hoe
ziet die toolbox van scholen er vandaag uit?
Lang waren dramaopleidingen in Vlaanderen de facto eentalig. Sinds het Bolognaakkoord spreekt de tijd echter een andere taal. Die van academisering en internationali
sering, met het ECTS-studiepuntensysteem als de lingua franca van het hele Europese
hoger onderwijs. Die van rationalisering ook, nu efficiëntie de alfa en omega is van elk
beleid. En bovenal: die van diversiteit en dekolonisering, zeker sinds Black Lives Matter.
Mono is niet alleen verdacht geworden, het is ook gewoon snijden in je eigen vel.
MINDER NORMEN, MEER BEWUSTZIJN
Een en ander is dan ook veranderd op de toneelschool. In alle opleidingen passeren nu ook
anderstalige gastdocenten en vrijwel nergens kleuren de klasfoto’s nog eentonig wit. Zo
is LUCA recent meer gaan inzetten op inkomende Erasmus-studenten, waardoor nu zelfs
twee Koreaanse studenten de opleiding volgen en er meer Engels in de les te horen is. Ook
de toelatingsproeven zijn minder taalnormatief geworden. Carl von Winckelmann, artis
tiek coördinator van LUCA Drama in Leuven: ‘Qua stem en taal weigeren we alleen nog
kandidaten met een fysiek stemprobleem dat de stemdocenten niet kunnen oplossen. Het
is ook niet langer zo dat alle eerstejaars tegen Pasen de tongpunt-r moeten beheersen.
Per jaar blijven er heldere doelstellingen, maar er is meer flexibiliteit per individu.’
Ook op het Conservatorium Antwerpen, waar een hoogwaardige omgang met taal en
tekst altijd als handelsmerk gold, schetst opleidingshoofd Drama Clara van den Broek
een gestage transitie. ‘Vroeger was perfect Nederlands spreken een sleutel om in te
stromen, intussen is dat criterium serieus afgezwakt.’ Onder meer tijdens Samenspel,
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een intern visietraject, is het Conservatorium zich extra bewust geworden van het struikel
blok dat taalvereisten kunnen opwerpen. ‘Een eyeopener was ook Orhan Agirdags boek
Onderwijs in een gekleurde samenleving: jongeren met een andere thuistaal hebben geen
taalachterstand, maar eigenlijk een taalvóórsprong. Ook artistiek kan meertaligheid een
meerwaarde zijn. De vraag is alleen hoe je die rijkdom ook dagelijks erkent in je opleiding.
Dat blijft nog een zoektocht.’

‘Ik werd bang om te spelen, begon op scène
te stotteren. De hele tijd leek ik me te moeten
spiegelen aan een soort Vlaamse modelstudent die
ik niet was. Ik voelde me net een circusattractie’
(Saloua Hassani)
Von Winckelmann ervaart een spanningsveld bij LUCA. ‘Enerzijds geloven we niet langer
in technische normering en gaan we uit van de eigen klank van het individu. Anderzijds
blijven we taal en tekst wel centraal stellen, en vragen we van studenten dat ze zich
deskundig verhouden tot de verschillende taalnormen en zich binnen dat palet vrij kunnen
bewegen. Soms werkt het ene het andere nog tegen.’
GOESTING BOVEN TALIGE TECHNIEK
Saloua Hassani kan erover meepraten. Op LUCA ervoer ze rond haar taalgebruik zo veel
wrijving dat meertaligheid en moedertaal in juni dé thema’s werden van haar bachelor
proef Letter lijk. ‘Vanaf het eerste jaar kreeg mijn Nederlands zo veel focus dat het een
obsessie is geworden, zelfs een trauma. Zeker bij mijn klasgenoten voelde het alsof ik
niet voldeed omdat ik niet goed genoeg zou praten. Ik ging lidwoorden vanbuiten blokken
en via YouTube op mijn uitspraak oefenen, omdat privéles te duur was. Ik werd bang om
te spelen, begon op scène te stotteren, kroop in een cocon. De hele tijd leek ik me te
moeten spiegelen aan een soort Vlaamse modelstudent die ik niet was. Ik voelde me net
een circusattractie.’
Hassani, opgegroeid in Kessel-Lo (‘Vlaamser kan niet’), was in 2019 de eerste doorstromer
van De Nieuwe Spelers: een eenjarige vooropleiding met professionele coaches voor jong
talent met een diverse etnisch-culturele en/of sociale achtergrond, opgestart door het
Conservatorium Antwerpen en enkele Antwerpse theaterhuizen. ‘Toen ik met die voorop
leiding begon, had ik nog nooit een theatervoorstelling gezien, laat staan een toneelstuk
gelezen. Ik wilde me gewoon spelenderwijs ontwikkelen. We waren daar ook totaal niet
bezig met diversiteit, alleen met samen theater ervaren.’ Het contrast met de toneelschool
voelde groot. ‘Waar mijn taal en achtergrond bij De Nieuwe Spelers als een rijkdom gezien
werden, bleken ze op LUCA ineens een rariteit, een belemmering, iets minderwaardigs.’
Hebben toneelscholen dan iets te leren van meer inclusieve vrijetijdsopleidingen gericht
op minder erkende doelgroepen? Al in 2013 startte ook RITCS met De Kriekelaar het
workshoptraject TransfoCollect op, om ‘Brusselse jongeren van diverse origine bewust
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Letter lijk, Salaou Hassani © Rob van der Auwera
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te maken van hun creatief kapitaal en de doorstroming naar het hoger kunstonderwijs
te verbeteren’. In Gent is er Jong Gewei, de jongerenwerking van Haider Al Timimi’s
gezelschap Kloppend Hert, dat af en toe samenwerkt met KASK. En in Kortrijk stampte
Al Timimi vanuit Antigone intussen ook Magma uit de grond. Hoe slagen al deze
nieuwsoortige educatieve werkingen erin om rond taaldiversiteit wel een thuisgevoel
te creëren?

‘Wij zien taal als een sleutel om het over
solidariteit te hebben: als er tien spelers Nederlands
spreken terwijl er één alleen Engels verstaat, dan
kiest de groep voor Engels’
(Haider Al Timimi)
‘Wij zien taal als een sleutel om het over solidariteit te hebben: als er tien spelers
Nederlands spreken terwijl er één alleen Engels verstaat, dan kiest de groep voor Engels’,
zegt Al Timimi. ‘Taalbarrières worden dus juist een kracht, scharniermomenten in een
sociaal leerproces.’ Cruciaal aan de visie van deze initiatieven is dat er geen sturing is,
zegt ook Giovanni Baudonck van TransfoCollect. ‘Iedereen kan meedoen, ongeacht
leeftijd of achtergrond. De verschillen zijn groot, tot en met spelers met concentratiepro
blemen of psychische kwesties, maar als we op de vloer komen, is iedereen gelijk. Er zijn
wel coaches, maar iedereen leert van iedereen: each one teach one. We werken heel hori
zontaal, zonder vaste werkwijze.’
Dat wil niet zeggen dat de artistieke lat bij TransfoCollect lager ligt, benadrukt Baudonck.
‘Alleen heeft theater voor ons meer te maken met goesting en urgentie dan met techni
citeit of basisvorming. Als die energie goed zit, doen kleine foutjes er niet toe. Ze kunnen
zelfs juist interessant zijn.’ Al Timimi vat het kernachtig samen: ‘Het draait niet om wij die
hen iets leren, maar om zij die samenkomen.’
Een school heeft natuurlijk een ander uitgangspunt, weet Edoardo Ripani. Via
TransfoCollect ging hij regie doen aan RITCS, waar hij in 2018 afstudeerde. ‘Een school
is een instituut met vaste structuren als punten geven en overgaan van jaar tot jaar, met
veel interne competitie ook. Als anderstalige heb ik me daar wel nooit in gediscrimineerd
gevoeld.’ Toch ziet Ripani bij TransfoCollect één grote meerwaarde waar scholen iets van
kunnen leren. ‘Er is niet één dominante taal, wel allerlei talen dooreen, ook in onze crea
ties. Dat geeft veel meer vrijheid en eigenaarschap. Moeten ook Vlaamse scholen niet nog
wat meer ‘Brussels’ worden?’
‘Niet-Nederlandstalige docenten uitnodigen was vroeger niet evident, maar gebeurt nu
best vaak’, zegt Clara van den Broek. ‘Tussentaal is weer een ander gesprek. Sommige
docenten zijn er allergisch voor. Zelf vraag ik me vaak af of dat criterium nog aan de orde
is, maar ik geloof wel dat kunst maken een vormvertaling impliceert. En bij tussentaal
dreigt dat te verdwijnen, het is vaak echt noch vormelijk. Je krijgt bijvoorbeeld ‘je’ en ‘gij’
door elkaar. Het is doen alsof het authentiek is, zoals in soaps. Dat verraadt een gebrek aan
zorg voor taal, in welke richting dan ook, terwijl we die juist cruciaal vinden.’ Net dezelfde
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Magma, Theater Antigone © Veronique Bruyneel

overweging geldt voor te veel Engels in de opleiding. ‘We vrezen nuance te verliezen,
omdat niemand nog complexe gedachten uitgedrukt krijgt. Al gaf Joanna Brittons onder
zoek wel nieuwe perspectieven.’
CULTURELE ARROGANTIE TUSSEN DE LIJNEN
Heel makkelijk dreigt het debat rond meertaligheid op de toneelschool uit te monden in
een woordenwisseling tussen artistieke en maatschappelijke argumenten. Maar daar is
Rashif El Kaoui dan weer afkerig van. ‘Vaak wordt taaldiversiteit geassocieerd met “de
standaard verlagen”, maar met kwaliteit heeft dit toch niets te maken? Ik wil de standaard
ook niet verlaagd zien. Ik geloof evenmin dat de oplossing voor taalproblemen ligt in tekst
vermijden en meer beeldend gaan werken. Wat vooral nodig is, is een meer pluralistische
benadering. Als we het erover eens zijn dat taal geen exclusie zou mogen opleveren, maar
juist tot betere inclusie zou moeten leiden, moet er anders gekeken en geluisterd worden.’
El Kaoui doceert taalvaardigheid op LUCA en het Conservatorium, waar hij van 2010 tot
2014 ook zelf Woordkunst studeerde. Wat hij bedoelt met ‘anders kijken en luisteren’,
etcetera 169
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Jong Gewei, Kloppend Hert © Haider Al Timimi

is dat er wel nog vaak een dubbele standaard heerst. ‘Bewust of onbewust wordt er meer
gefocust op de foute ‘s’ of de doffe klinkers van Samira dan op die van Pieter. Taalgebruik
wordt geculturaliseerd.’ Enrica Camporesi ervaart dat ook zelf. De 37-jarige Italiaanse
autodidact met een opleiding arabistiek, studeerde aan de toneelopleiding in Maastricht.
‘Mijn Nederlands met een Italiaans accent wordt vaak schattig bevonden, omdat
men mijn klank associeert met zonnige vakanties, la dolce vita en cultureel prestige.
Een Marokkaans accent gaat in Vlaanderen eerder gepaard met: “ga terug naar je land.”
Dát is de kwestie met meertaligheid: er speelt altijd een culturele machtspositie mee. Niet
alleen qua taal, ook in vormelijke credo’s.’
Misschien is dat wel het voornaamste inzicht uit alle gesprekken over meertaligheid in
het kunstonderwijs: het is veeleer een cultureel dan een talig vraagstuk. Dat zegt ook
Marah Haj Hussein, een Palestijnse danseres en choreografe die in 2021 na haar bachelor
Dans aan het Conservatorium switchte naar de master Drama op KASK. Een heel harde
overgang, stelt ze. ‘Van een Engelstalige omgeving met veel internationale studenten die
allemaal ver van huis waren, belandde ik in een 100 procent Vlaamse bubbel. Lang dacht
ik dat het aan mijn prille Nederlands lag dat ik moeilijk aansluiting vond, maar eigenlijk
is men in Gent heel weinig nieuwsgierig naar mensen met een andere taal en achter
grond. Ineens werd ik het meisje dat niet goed Nederlands spreekt. Aan KASK wordt wel
veel gepraat over inclusie, en passeert er ook een boeiend scala aan gastdocenten van
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buiten Europa, maar de klassen voelen allesbehalve inclusief. Niet de Vlaamse taal is het
probleem, het zijn de mensen.’
Ook Zakaria Ridouani vindt in LUCA niet altijd de culturele spiegel die zijn werk met urban
en Marokkaanse inspiraties nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. ‘Veel medestu
denten zijn witte Vlamingen uit de Kempen en Limburg, zelden Belgen met andere roots
uit de metropool. En zo komen bepaalde scènes of expressies in toonmomenten soms
helemaal niet aan. De school kan wel zeggen dat je de taal mag gebruiken die je wilt,
zolang er geen echte ondersteuning is voor wie buiten de westerse lijntjes kleurt ...’

‘Ik geloof dat kunst maken een vormvertaling
impliceert. En bij tussentaal dreigt dat
te verdwijnen. Het is doen alsof het authentiek is,
zoals in soaps. Dat verraadt een gebrek
aan zorg voor taal’
(Clara van den Broek)
Ridouani noemt het ‘liberale discriminatie’. ‘Eigenlijk zeggen ze: “Je bent vrij om te doen
wat je wilt binnen wat wij kunnen aanbieden, maar verwacht niets méér.” Al denkt de
school links en klopt het hart op de juiste plek, in de praktijk zorgen bepaalde privileges
voor wit denken en zelfs een bepaalde culturele arrogantie. “Een djellaba op scène, dat is
toch cliché?” En als wij het anders willen, moeten wij de school zelf dingen aanleren. Dat
is toch de omgekeerde wereld?’
Bij sommige studenten is het precies die onbewuste witte culturele standaard waardoor
ze moeilijker connecteren met Nederlands, of hun vertrouwdheid ermee verliezen. ‘Ik denk
niet dat die taal zich ooit in mij zal settelen’, besluit Haj Hussein. ‘Dat heeft niet met de
woorden of de grammatica te maken, wel met de mentaliteit. Voor mij zal die taal altijd
samenhangen met te weinig openheid.’
Maryam Sserwamukoko, die wel in het Nederlands is opgegroeid en nu op KASK de
tweede bachelor deed, neigt dan weer steeds meer naar Engels. ‘In het Nederlands ben ik
me op scène steeds kwetsbaarder gaan voelen, meer bekeken als zwarte vrouw. Engels
voelt dan gek genoeg veel dichterbij, veel veiliger, minder gericht op één groep.’
NIEUWE TALEN, NIEUWE VORMEN
Meertaligheid op toneelscholen vandaag, het doet denken aan het billboard voor
Nederlandse babypoedermelk in Koeweit. Bewust mikken opleidingen nu op een diverse
klandizie: ze verlagen hun drempel met vrijere taalstandaarden, oriënteren zich op de
internationale studiemarkt en nemen het Engels erbij. Alleen blijven al die acties voor
‘nieuwe spelers’ toch vaak aanvoelen als een cosmetische reclamecampagne voor inclu
siviteit, terwijl daarachter een eurocentrische cultuur schuilgaat, zonder voldoende kennis
om alle taalverschil door te vertalen in een even inclusief thuisgevoel.
etcetera 169
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Al Timimi zet het diepere effect daarvan op scherp. ‘Het kan toch niet de bedoeling zijn dat
de mensen van kleur vooral bij TransfoCollect of Jong Gewei zitten, en de witte vooral op
de toneelschool? Ik vind dat heel erg. Zolang proper Nederlands vooral in spelopleidingen
de heilige graal blijft, en de scholen de realiteit van de straat niet méér inademen, discri
mineren we een hele groep, rateren we heel grote talenten en blijft theater iets voor de
happy few.’
Wat kan er dan nog veranderen? Er zijn evenveel voorstellen als stemmen. Ridouani vindt
dat scholen ‘gewoon meer andere stijlen moeten honoreren, ook door interne coaches
aan te bieden die er vertrouwd mee zijn’. Ook voor Al Timimi is de crux de diversifiëring
van het docentenkorps. ‘Veel lesgevers zijn nog altijd opgegroeid in het Nederlands,
terwijl vaste docenten met feeling voor andere talen en verhalen méér zouden kunnen
zien bij studenten.’ Voor Haj Hussein stopt het daar niet. ‘Het is niet aan gastdocenten
van kleur om het werk te doen, wel aan de instelling om nieuwe studenten beter te
onthalen. Of beslis om puur Vlaams te blijven, maar kom er dan ook voor uit.’ Camporesi
oppert dat docenten en coördinatoren vaker zelf ‘de underground’ kunnen verkennen,
van KunstZ tot Mestizo Arts Platform. En Sserwamukoko zou AN van het curriculum
halen, ‘de opleiding minder afgesloten maken van de rest van de wereld’ en meer indivi
duele taalbegeleiding voorzien.
Ratnamohan vindt dat studenten meer in aanraking mogen komen met andere talen. ‘Dat
kan al gewoon bij de opwarming in spelvakken, om de mondspieren los te gooien. Of zorg
dat iedereen ooit één voorstelling in het Frans of een andere minder bekende taal speelt,
parallel met een taalcursus. Dat zou de Nederlandstalige studenten niet alleen bewuster
maken van hun privilege om opgeleid te worden in de dominante taal, ook puur artistiek
kan dat heel nuttig zijn voor acteurs. Een nieuwe taal leren is een performance op zich.’
Eén zaak is in elk geval duidelijk, besluit Van den Broek. ‘Ik verwacht een verdere porositeit
van talen op scène, richting meertalige producties. Dat zal sowieso nieuwe ontwikkelingen
op gang brengen, waar ik naar uitkijk.’ Von Winckelmann hoopt op nog een stapje verder.
‘In het groot-Europees theater van Johan Simons of Luk Perceval hoor je wel allerlei talen
door elkaar, maar verandert de vorm niet wezenlijk. Zelf ben ik nieuwsgierig naar welke
nieuwe vormen meertaligheid kan creëren: hoe daagt ze het medium zelf uit?’
(Een uitgebreidere versie van dit artikel vindt u terug op www.e-tcetera.be.)

Wouter Hillaert is cultuurjournalist, dramaturg en
docent aan het Conservatorium Antwerpen. Hij richtte
cultuurtijdschrift rekto:verso en burgerbeweging Hart
Boven Hard mee op.
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‘HET INTERESSANTE AAN
TAAL IS NET DAT ZE DE
HELE TIJD EVOLUEERT’
Armin Mola Mohieddin zet dialecten en registers op speelse wijze
in de spotlight

© Rik Baeyens

Is de Nederlandse taal op zich niet al ‘meertalig’? KASK-dramadocent
Sébastien Hendrickx gaat in gesprek met student Armin Mola Mohieddin.
Die lijkt wel over een zesde zintuig te beschikken, dat hem bijzonder sensitief
maakt voor de complexiteit van dialecten en sociolecten, zowel binnen als
buiten de grenzen van het Nederlands. Als geen ander kan hij schakelen tussen
verschillende vormen van taalgebruik, dikwijls met hilarisch effect.
‘We springen nog niet bewust genoeg om met taal op de scène.’
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In de mockumentary Zelig (1983) speelt Woody Allen een man die zich als een kameleon
voortdurend aanpast aan zijn omgeving. Bevindt hij zich in het gezelschap van psycho
analytici, dan begint hij plots pijp te roken en de gekste psychoanalytische theorieën te
verkondigen; in een sportarena duikt hij vanuit het niets op als een honkbalspeler tussen
de honkbalspelers. Switchend tussen milieus is hij nu eens gangster, dan lid van de high
society, keukenhulpje, democraat of republikein.
Met zijn scherpe waarnemingsvermogen en talige empathie heeft Armin soms iets weg
van Zelig. Al heeft hij gelukkig geen last van de extreme onzekerheid en behaagziekte
waar het filmpersonage aan lijdt, integendeel. Uit Armins speelse metamorfoses spreekt
net een brandende nieuwsgierigheid, de lust tot onderzoek en experiment. Van praten
met Armin over taal word je je al snel hyperbewust van je eigen specifieke woordgebruik
en tongval…
Laat ons beginnen met een heel
eenvoudige vraag. Al kan die evengoed ingewikkeld zijn… Wie zijt gij?
Armin Mola Mohieddin: Dude. Dat is focking
toevallig. Ik heb een rapsong gemaakt
die ‘Wie zedde gij’ heet. (Zingt een stukje)
‘Wie zedde gij, zedde gij? R-Mind of
Armain?’ Ben je die rapper van op straat?
Of ben je den Armain, even white als ons?
In Turnhout ben ik ‘àrmin’, in Limburg
‘Oarrmin’. In West-Vlaanderen noemen ze
me ‘Armen’, met de korte ‘e’. Brusselaars
zeggen ‘Armien’. De meest juiste
uitspraak is ‘Aarmien’, in het Perzisch, met
de lange ‘a’. Maar dat zegt niemand hier.
Ik ben 22 jaar oud. Ik ben gefascineerd
door taal, door theater, door hiphop. Ik
ben gewoon een heel gelukkige dude die
graag doet wat hij doet.

Wie is R-Mind?
Dat is mijn stage name als rapper
en mijn alias als ghostwriter voor andere
rappers. Ik verzon die naam toen ik 15
was. Als R-Mind bracht ik singles en een
ep uit, en trad ik op vele plaatsen op.
Sinds covid ligt het wat stil. Nu presen
teer ik hier en daar op festivals en evene
menten. R-Mind staat voor ‘our mind’ of
‘Armin’s mind’.
AMM:

etcetera 169

Welke talen spreek je?
AMM: Perzisch was de eerste taal die ik
sprak. Dat is mijn moeder- en vadertaal.
Daarnaast: Nederlands en Engels. Mijn
Frans is middelmatig tot goed. Ik houd
er enorm van om Amerikaans Engels
te spreken. Dat was de taal van de
cartoons die ik keek op Cartoon Network
en Nickelodeon. Toen ik 14 was had ik
een hele goeie maat, Tonio Caruso. Hij
was van de States. Zijn moeder sprak
‘Nèèidewrrlands met de American R
‘aawrr’. Ze zei: ‘Awrrmin ben jij gistewrren
naar daawrr gewèèist?’ Het klonk bijna
Hollands, maar toch niet helemaal. Tonio
zelf, die sprak gewoon Turnhouts, maar
had vaak uitschieters als ‘yeah bro, but I
ain’t go do that shit’. Ik had ook een vriend
uit Manchester, James. Hij en zijn ouders
spraken soms posh as fock. Hij zei bijvoor
beeld iets als: ‘Momm, am teekin da boss
with Aormin.’ Ik weet niet hoe zo’n zin voor
jou klinkt, maar ik kom gewoon literair
klaar! (Lacht)

Je sprak over het Perzisch als je
‘moeder- en vadertaal’. Wat is een
vadertaal?
AMM: Ja, nu vraag ik me af of dat wel
bestaat, een ‘vadertaal’? Stel dat mijn
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vader Vlaams zou spreken en mijn moeder
Perzisch. Dan is Vlaams mijn vadertaal
en Perzisch mijn moedertaal, toch? Maar
wat als ik vanaf mijn geboorte Vlaams
had gesproken, en pas vanaf mijn vijfde
Perzisch. Zou Perzisch dan nog mijn
moedertaal zijn?
Ik denk dat je moedertaal de taal is
die je het eerst aanleert. Al kunnen
we het begrip natuurlijk anders
invullen.
AMM: Mijn moeder spreekt zelf een gek
Turks Perzisch met mijn oma, waar
ik niets van snap. Eigenlijk is dat mijn
moeders moedertaal. Ze is van Ahwaz,
tegen de grens met Irak. Er zijn zoveel
verschillende dialecten in Iran! Mijn pa
is van Teheran, waar ze weer een ander
Perzisch dialect spreken. Ik ben geboren
in Karaj op een uur van Teheran.

Zelf kan je je in verschillende
Vlaamse dialecten uitdrukken. Hoe
begon je daarmee?
Een viertal jaar geleden raakte ik
gefascineerd door het West-Vlaams. Een
goeie vriend van me, ‘Stèèijn’, welja…
’em behon helik zo te klappn’. Ik zei hem
meteen: ‘Dude, ge moe mij da echt lere’.
Ik heb gewoon jarenlang geluisterd naar
hoe hij praatte, en keek daarnaast naar
televisieseries in het West-Vlaams zoals
Bevergem en Eigen kweek. In Callboys
lette ik op het accent van Rik Verheyen.
Ik wilde gewoon zien: hoe werkt dat? Hoe
slikken die hun medeklinkers in? Waarom
spreken die de ‘g’ niet uit? Wanneer
spreken die de ‘g’ op een vreemde manier
uit? Zoals in: ‘Ma kom skart em, gga keer
wegg.’ Iemand die West-Vlaams zou
nadoen zou ‘weh’ zeggen, maar dat is niet
zo. Het is ‘wegg’.
AMM:

“In Callboys lette ik op het accent van Rik Verheyen.
Ik wilde gewoon zien: hoe werkt dat? Hoe slikken
die hun medeklinkers in? Waarom spreken die de
‘g’ niet uit?”
Spreek je nog vaak Perzisch?
Met mijn ouders. En met mijn broer,
als we thuis zijn. Anders spreek ik gewoon
Nederlands met hem. Met zijn vrienden
op een festival spreken we soms plat
Turnhouts. Wanneer ik op een feestje een
heel knappe dame tegenkom die toevallig
van Iran is, dan begin ik heel graag in het
Perzisch te flirten. (Lacht) En met mijn
barbier in Leuven spreek ik het ook. Veel
Iraniërs die hier al lang wonen zijn zich
erg bewust van de racistische blik. Ze
praten daarom soms sneller Nederlands
in plaats van Perzisch met elkaar.

Spreek je alleen West-Vlaams met
Stijn?

AMM:
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AMM: Soms, als ik in Ieper ben, doe ik
alsof ik een West-Vlaming ben. Tot ik
door de mand val. (Lacht) Dan vragen ze:
‘va woa zie je?’ ‘Kben von Ipper.’ ‘Ja, echt
woar? Van woa?’ Dan probeer ik: ‘van de
Kerkstroate zessentwintih.’ ‘En woar èj up
skole gezeetn?’ ‘Upt colléége!’ In Limburg
doe ik dat ook, maar ik kan dat taaltje
minder goed. ‘Als ghin Gèènk zejt, da ge
dan gewoonn zoo begjint te sprèèken…’
Zie, ik moet nog wat oefenen. (Lacht)

Wat vind je van het Turnhouts, het
dialect waar je mee opgroeide?

© Tuur van Boxem

grappig om een Poolse jongen te horen
praten met een Marokkaans accent.
(Lacht) Iedereen zegt de hele tijd
‘inch’Allah’ en ‘mash’Allah’ en ‘wollah’,
zelfs al zijn ze geen moslim. ‘Ewa’, wat
‘hallo’ betekent, was niet lang geleden
het kinderwoord van het jaar. ‘Ewa ja’ is
iets dat ik best veel zeg als ik met mijn
vrienden spreek. Het zal nog zo hard
veranderen. Over twintig jaar spreken
mensen in morsecode met elkaar! Dan
blijft er niks meer van het Turnhouts
over. Maar dat is net het interessante
aan taal, dat ze de hele tijd evolueert.
Iemand gebruikt een woord, en iemand
anders vindt dat cool. Zo waait het van het
ene pleintje naar het andere, en van dat
pleintje naar de school.

AMM: In Turnhout spreken sommige
mensen ‘KEI! STRAK!’. Je hebt dat echt
niet in andere provincies. Ik had een leer
kracht muzikale opvoeding die zo sprak.
Mevrouw De ‘KIN!der’ van ‘KA!sterlee’.
In Arendonk, een deelgemeente van
Turnhout, spreken ze nog anders. Ben
Seghers bijvoorbeeld, de acteur uit
de serie Safety First, die spreekt echt
‘Oarendoenks’. ‘Ik hem tejust tèigen
Iengried gezèij…’ Ik leerde Turnhouts op
het voebal, bij het utgoan, de Chiro, in de
basketbalploeg. Van de white people. Op
de pleintjes sprak ik straattaal.

Wat is het verschil?
Straattaal is constant in evolutie.
Vroeger spraken wij misschien toch iets
meer Turnhouts zoals de oude witte
garde. Vandaag zit de taal op de pleintjes
vol Surinaamse, Arabische en Franse
leenwoorden. Ik ben nu 22 en woon in
Gent. Met sommige shit ben ik helemaal
niet meer mee. De straattaal verandert
voortdurend omdat er veel meer mensen
met andere roots zijn, die allemaal hun
steentje bijdragen. Het is toch behoorlijk
AMM:
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Vanwaar komt je interesse in taal?
(Denkt lang na) Ik denk dat ik
gewoon geïnteresseerd ben in mensen,
en waar ze vandaan komen. Misschien
is dat omdat ik zelf heel vaak de vraag
heb gekregen. Ik ben die dude die in Iran
is geboren, die via Bosnië-Herzegovina,
Kroatië, Slovenië, Italië en Calais naar
België is gekomen. Dan ben ik van
Turnhout naar Leuven verhuisd. Ik werkte
veel in Antwerpen en nu woon ik in Gent.
Heel veel mensen stellen me die vraag:
‘Vanwaar kom je?’ Ik kaats de vraag dan
vaak terug – ‘vanwaar kom jij?’ – en dan
zijn ze altijd een beetje gechoqueerd.
Ze zeggen: ‘Ik heb dat niet, ik ben niet
speciaal.’ Terwijl juist elke persoon
speciaal is. Er zijn zoveel West-Vlamingen
wier ouders zo plat als iets tegen hen
spreken, terwijl zij in het Algemeen
Nederlands antwoorden. Dat is interes
sant! Ik ben gewoon de focking loser die
daar de hele tijd op focust. Tot in detail.
(Lacht)
AMM:

Je speelde al mee in verschillende
televisieseries, zowel voor kinderen
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Still uit Hoodie van VRT en Hotel Hungaria

als volwassenen. Welk Nederlands
gebruik je daar?
AMM: Ik heb een soort standaard
Algemeen Nederlands-achtig accent, met
wat Kempische klanken. In een van de
series waarin ik speel zou ik eigenlijk een
Brusselse ket moeten zijn. Eerst dachten
de makers dat het beter was geweest
als ik echt van Brussel-Brussel kwam.
Tot ze me hoorden praten. (Lacht) Ik let
er bijvoorbeeld goed op om mijn l’en
heel dun te houden. In het Turnhouts
zeggen we ‘Llejllik’. Met een dikke ‘L’, echt
vanuit de keel. In Brussel klinkt dat hele
maal anders.

Krijg je dictielessen binnen de
theateropleiding?
Anders dan in Nederland, waar die
standaarduitspraak nog wel belangrijk
lijkt, doet dictie er in het Vlaams theater
niet echt meer toe. Hier vinden mensen
juist de puurheid in je accent. Ze vinden
het beter als je het dicht bij jezelf houdt.
We zijn nog steeds Vlamingen, hè. Die
zeggen: ‘Doe maar niet te zot. Doe maar
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gewoon.’ Op het KASK leren we natuurlijk
wel articuleren en onze stem te project
eren, maar er is geen duidelijke standaard
meer. Ik houd nochtans van dictie. Ik heb
me daar destijds toe gepusht. Toen ik als
vijftienjarige aankwam in Leuven was ik
de slechtste van de klas. Ik besliste om
elke dag een kwartier te werken op de
uitspraak van de a, de e, enzovoort. Voor
de spiegel. Op een keer kwam mijn pa
binnen en die vroeg: ‘What the fock zijt gij
aan het doen?’ ‘Dat zijn mijn spieren pa,
I’m working out!’ (Lacht) Aan het eind van
het jaar haalde ik 85 procent, terwijl de
meesten van mijn medestudenten rond
de 70 hingen.
Je slamt ook. Zijn er qua taalgebruik
grote verschillen tussen slam poetry
en theater?
In slam letten de meesten heel sterk op
hun uitspraak. Ikzelf gebruik steeds de
standaardtaal die ik nu spreek. Het is
gewoon belangrijk om goed verstaan
baar te zijn, want het is erg moeilijk om
een gedicht mee te volgen zonder dat
je de tekst in je handen hebt. En een

slammer switcht dan ook nog eens van
tempo, toonhoogte, klankkleur. Je moet
elk woord kunnen snappen. Pas dan
kan het publiek echt meedoen, door de
slammer te steunen of ertegen te rebel
leren. In theater heb je een andere focus.
Toeschouwers hoeven niet mee te doen,
en ze hoeven niet alles te snappen. Je
wordt op een andere manier geraakt. Als
speler kan je ook met je lichaam of met
een klank iets vertellen.

mensen. In Turnhout zie je in de hele buurt
rond De Warande – met het Kasteeltje, de
gevangenis, de school Sint-Victor en het
station – veel mensen van kleur. Toch zie
je in De Warande, een cultureel centrum,
net het omgekeerde: veel witte midden
klassers. De jongeren van het pleintje, die
komen niet naar het theater. Ik hoop dat zij
later wel de weg naar het theater vinden.
Waarom komen ze niet?

“Ik leerde Turnhouts op de voebal, bij het utgoan,
de Chiro, in de basketbalploeg. Van de white
people. Op de pleintjes sprak ik straattaal.”
Welk publiek wil jij aanspreken als
theatermaker?
Enerzijds wil ik gewoon mensen raken.
Mensen. Niet alleen zij ‘met een migratie
achtergrond en een leeftijd tussen de 18
en de 30’. Anderzijds is het gemiddelde
theaterpubliek absoluut niet het publiek
waarvoor ik eigenlijk wil spelen. Het
liefst van al zou ik veel meer kleur willen
onder de toeschouwers, veel meer jonge

(Denkt lang na) Veel van de mensen die
ik nu nog af en toe spreek, zeggen me
dat ze theater toch maar saai vinden.
Wat focking bullshit is! Ik zeg dat ook
meteen: ‘Dude, gij weet niet over wat de
fock gij aan het praten zijt.’ ‘Ot ke
je mulle! Skartem!’ (Lacht) Maar zij
hebben het gevoel er niet op hun plek te
zitten. Ze zouden misschien wel komen
kijken voor mij, maar dan niet een week
later naar een andere maker gaan.

© Danny Willems
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Still van videoclip van Level Up, R-Mind

Zelfs al is die van migratieachtergrond!
Het heeft te maken met de ideeën die
mensen hebben bij het woord ‘theater’,
en met de desinteresse van veel leer
krachten. Die kondigen schoolvoorstel
lingen aan als (met gespeeld verveelde
toon): ‘Volgende week gaan we nog eens
naar theater.’ De leerkracht lijkt bijna te
zeggen: ‘Ja jongens, ik weet dat het niet
plezant is maar we moeten het doen.’
Maar het is wél plezant. Theater is
kapot leuk.

Sébastien Hendrickx is podiumkunstenaar, essayist,
criticus en dramaturg. Hij geeft les aan het KASK en is
lid van de kleine redactie van Etcetera. Na zijn debuut
The Good Life (2021) werkt hij nu aan de voorstelling
Moddertong.
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In welke taal of talen wil je liefst
theater maken?
Geen idee. Ik weet wel dat ik taal nooit wil
gebruiken om me achter te verschuilen. Ik
wil taal gebruiken om iets te zeggen. Ik wil
mensen in hun ogen kunnen kijken als ik
iets zeg. Niet met angst. Soms is het beter
om niks te zeggen, om andere dingen te
doen, met je lichaam te spreken. Blijven
nadenken over hoe je iets zegt, dat is voor
mij de challenge van de komende jaren.

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER,
AMANDINE BEYER / ROSAS, GLI
INCOGNITI / MDC III / KHALID
KOUJILI / BOHREN & DER CLUB OF
GORE / REBEKKA DE WIT & ANOEK
NUYENS / SIMON SENN / CHARLOTTE
ADIGÉRY & BOLIS PUPUL / ROXETTE
CHIKUA / LAGESTE / PEENOISE /
NINO HARATISCHWILI / DESERTFEST
/ ONTROEREND GOED / USE KNIFE
/ METTE INGVARTSEN / LIGIA LEWIS
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Over de unieke plaats van dialecten in de theaterproducties van
Het Eenzame Westen

Weinig tools zijn zo krachtig als taal om op een podium werelden vorm te geven.
Opvallend dus dat je in het gesubsidieerde theater zo zelden dialect hoort, nochtans de spreektaal voor aanzienlijke gemeenschappen in Vlaanderen. Wat als
dialect het uitgangspunt wordt van een creatie, krijg je dan andere verhalen of
esthetieken? Gilles Michiels neemt het werk van het West-Vlaamse gezelschap
Het Eenzame Westen onder de loep.
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Ik herinner me hoe ik als kind een kleine schok voelde toen ik mijn moeder voor het eerst
met haar ouders hoorde spreken. Dat lag niet aan wat ze zei, maar aan de taal waarin
dat gebeurde: een Beernems-Brugs dialect, naar de steden waar respectievelijk mijn
grootouders en zijzelf zijn opgegroeid. Bij ons thuis sprak ze dat taaltje nooit, daar heette
van de noene gewoon ‘vanmiddag’. Het dialect betekende dat ik niet verondersteld werd
te luisteren. Die dag ontdekte ik een wereld waarvan ik geen deel had uitgemaakt: die van
voor het moederschap, van háár moedertaal.
Zelf heb ik nooit dialect gesproken. Alleen buiten de provinciegrens herkent men mijn
tongval. Samen met Simon, mijn beste vriend, die net als ik in het Brusselse woont, schep
ik er wel plezier in een soort West-Vlaamsheid te performen. Dan voeren we dialoogjes op
met enkele standaardzinnen – Kujeje bitje verwáármen? Bejoak. We spreken geen echt
dialect, maar evenmin een ironische versie daarvan. Ons taaltje is het product van de
verstandhouding van twee uitwijkelingen die zowel een gemis van als een affiniteit met
hun roots proberen uit te drukken.

“Wereldwijd zijn zowat 3.660 van alle levende
talen – meer dan de helft – bedreigd, stervende
of zo goed als dood.”
De kracht van taal om een wereld-in-een-wereld te scheppen, heb ik altijd fascinerend
gevonden. Mensen bouwen er een stuk culturele, emotionele rijkdom mee op die moeilijk
te documenteren valt, maar die met elke taal die verdwijnt een kleine tragedie betekent.
Wereldwijd zijn zowat 3.660 van alle levende talen – meer dan de helft – bedreigd, stervende
of zo goed als dood, stelde onder anderen Frank Seifart (Universiteit van Amsterdam) in
2018 vast.
(Ik vraag me af wanneer een taal dood is: als de laatste of de voorlaatste spreker sterft?)
MOEDERTAAL ZONDER VADERLAND
Voor het verlies aan taaldiversiteit wordt weleens boos gekeken in de richting van het
‘Globish’, het Engels op maat van een globaliserende wereld. In Etcetera 163 bekritiseerde
film- en theatermaker Timeau De Keyser de dominante rol die het ook in de Vlaamse
podiumkunsten krijgt toebedeeld. Natuurlijk, stelt hij, komt het Globish tegemoet aan
de internationalisering van artiesten en publiek; vooral in grotere steden zorgt het voor
inclusie van niet-Nederlandstalige groepen. Maar werkt dat streven naar verbinding in de
kunsten niet ook lokale vervreemding in de hand?
Evengoed kun je stellen dat het Globish in eerder landelijke gebieden aanzienlijke
groepen uitsluit. De Franse taalkundige Claude Hagège verbindt het dan ook met een
internationalisering die niet zozeer meertaligheid en diversiteit, als wel eenheidsworst
voortbrengt, ten koste van traditionele taalgemeenschappen. Het is als de personages in
Hollywood-films van wie je de afkomst alleen aan het accentje in hun Engels hoort.
etcetera 169
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Een taal is het product van politieke, sociale en culturele constellaties, benadrukt De
Keyser; er liggen ervaringen, nuances en referenties in opgeslagen, die evolueren en
een taal voortdurend nieuw leven inblazen. Het Globish houdt van die rijkdom vooral
de functionaliteit over. Het aardt volgens de Keyser in non-lieux als luchthavens of
vergaderzalen, waar de communicatie van al te veel persoonlijke eigenaardigheden is
gespeend en waar volgens de Nederlandse auteur J.Z. Herrenberg ‘de uitvaart van het
lokale wordt gevierd’.

“Het Globish mag als lingua franca van
een mondiale elite efficiënt zijn in bereik,
maar komt het ook de kwaliteit van de
communicatie ten goede?”
Het Globish mag als lingua franca van een mondiale elite efficiënt zijn in bereik, maar
komt het ook de kwaliteit van de communicatie ten goede? De Keyser krijgt de indruk dat
kunstenaars in artist talks en interviews net sneller naar vaag discours grijpen – in het
Nederlands krijg je ‘a performance on the politics of freedom’ niet verkocht.
GEWORTELD IN HET LOKALE
Een taal is voor De Keyser ‘een plaats om in te verblijven’. Ze leren is als een gebied
betreden met abstracte tekens en klanken, die concreter worden naargelang we er ons
vaker in begeven. Dat ‘leren’ gaat initieel over een taalsysteem, bij uitbreiding over een
subjectief begrip van taal – de associaties, affecties enzovoort.
Kan het betreden van dat ‘vreemde gebied’ ook deel uitmaken van een artistieke propositie
zelf? In dat geval wordt het leren van een taal de sleutel tot belichaming. Die oefening
meen ik te ontwaren bij Het Eenzame Westen (HEW), een gezelschap met wisselende
medewerkers, dat elk stuk in een ander West-Vlaams dialect speelt. De teksten – vroeger
hertalingen, recent nieuwe creaties – zijn tragikomedies met een sociaal kloppend hart. Het
prachtige Zwins (2019), in het Zwevegems, is gebaseerd op interviews met veeboeren; Sukr
(2022) belicht de erbarmelijke werkomstandigheden van gastarbeiders in de landbouw.
‘Via humor splitsen we iets in de maag, openen we een deurtje, om dan te koteren in wat
erachter gaapt’, zegt acteur Tom Ternest, als coördinator sinds 2018 het enige vaste lid.
Nieuwe creatie of niet, elke HEW-productie is ‘geworteld’. Een voorstelling speelt eerst
op een Zwevegemse boerderij (Zwins) of in een loods in Boezinge (Sukr) alvorens naar
reguliere cultuurplekken te trekken. Maar belangrijker nog is de voorafgaande verkenning
van het orale erfgoed, een intensief proces waarvoor Ternest samenwerkt met lokale
dialectkenners zoals Torhoutenaar Marc Dekeyn (Slachtinge, 2015), Oostendenaar Roland
Desnerck (In volle zee, 2016), en Zwevegemnaar Jan Deloof (Zwins). Blikvanger in Sukr is
dan weer Roland Delannoy, huidig bezieler van Flor Barbry’s Volkstoneel, een gezelschap
aan de schreve (grens met Frankrijk) dat sinds 1955 in de streektaal speelt om het als
cultureel erfgoed te helpen vrijwaren, als reactie op de terugdringing van het Vlaams.
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De oefening van HEW resulteert in een schijnbare paradox, erkent Ternest. ‘De tekst zelf is
een talige constructie, waar één woord ons soms met twintig vertaalopties confronteert,
uit meerdere generaties en met andere betekenisnuances. Acteurs krijgen ook intensieve
coaching op uitspraak. Maar in die geconstrueerde vorm streven we wel naar een maximale
authenticiteit.’ Repeteren is voor Ternest dus pendelen tussen acteur en dialectkenner,
tussen pragmatisme en purisme, tussen de taal als deel van een belichaming en de taal
als het lichaam zelf.
ONDERREPRESENTATIE
Ik geloof dat die taalkeuze in het theater een radicale daad van empathie kan zijn. Met
haar hangt de vraag samen welke verhalen theatermakers een podium waard achten.
De dominantie van de tussentaal en het Globish duidt dan op de onderrepresentatie
van personages uit een dialectsprekende geografische periferie. Of die personages zijn
er wel, maar mogen slechts een deel van hun identiteit uitdrukken. Of je mijn moeder in
de standaardtaal of het dialect opvoert, bepaalt of ze iemands moeder dan wel iemands
dochter is.
etcetera 169
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Taal evoceert de ruimte waarin iemand zich bevindt, maar ze legt ook de machtsrelatie
tussen ruimtes bloot. Nederlanders denken dat iemand standaardtaal spreekt als
je niet kunt horen waar die persoon (óók sociaal-economisch) vandaan komt, stelt
taalonderzoeker Leonie Cornips in De Lage Landen. Een dialectspreker verraadt die
achtergrond wel. Terwijl de eerste zich probleemloos in de publieke ruimte kan begeven,
wordt de tweede bespot om zijn onaangepastheid – denk aan het West-Vlaamse personage
Gerrit Callewaert uit In de gloria. Nochtans stammen ook de ‘neutrale’ standaard- en
tussentaal uit dialecten, die zichzelf met ellebogenwerk toegang tot het publieke forum
hebben verschaft.

“Terwijl de standaardtaalspreker zich probleemloos
in de publieke ruimte kan begeven, wordt de
dialectspreker bespot – denk aan het West-Vlaamse
personage Gerrit Callewaert uit In de gloria.”

Zwins, Het Eenzame Westen © Carlo Verfaille

Ter illustratie: in de commedia dell’arte, die bloeide in een 16de-eeuws Italië zonder
eenheidstaal, klonken meerdere dialecten door elkaar. Theaterwetenschapper Marvin
Carlson merkt op dat Italië tot de 19de eeuw ontvankelijk zou blijven voor culturele, theatrale
en linguïstische diversiteit, veel meer dan gecentraliseerde landen als Frankrijk, Spanje of
Engeland. Binnen één dialect verkende het theater er meerdere stilistische registers, ook
meertaligheid kon er rustig gedijen.
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In Carlsons analyse zijn taaldiversiteit en machtsspreiding communicerende vaten. In
dat opzicht is het Vlaamse theater – niet héél centralistisch, niet héél verspreid – een
interessante casus. Net zoals de spreektaal-Vlaming maakt de theater-Vlaming een
compromis: tussen de brede verstaanbaarheid van het Algemeen Nederlands en de
informaliteit van het dialect. Enter de tussentaal, naast het Globish dus.

“Wij moeten het dialect nog altijd
verdedigen tegen de perceptie van amateurisme.
Het Vlaamse beleid bekeek ons lange tijd
als te lokaal, terwijl de helft van
onze voorstellingen buiten de provincie spelen.”
Tom Ternest (Het Eenzame Westen)
Wat dan met het dialect, óók de spreektaal van menig Vlaming? Dat leeft in het amateuren het commercieel circuit. Maar kijk je naar het gesubsidieerde circuit, dan staan de
personages die het dialect beheersen toch met een been in het verleden: je hoort ze in
Shakespeare-bewerkingen als Risjaar Drei (2017, Toneelhuis), producties met dialectische
bronteksten als Het gezin Van Paemel (2021, SKaGeN) of de Compagnie Ceciliacreaties rond oudere volksfiguren, Marinus (2019) en Once upon a time in de Westhoek
(2022). In het theater wordt het dialect op twee manieren richting de periferie geduwd.
Dramaturgisch, als de dialectspreker wordt ingezet omwille van een exotisme of komisch
effect – de taal is dan geen volwaardige expressievorm maar markeert het anders-zijn. En
institutioneel: het dialecttheater wordt met billenkletsers geassocieerd – toen ik in 2017 in
De Standaard een stuk wijdde aan het fenomeen, vond ook ik het nodig om dat kwalijke
cliché eerst te herhalen alvorens het te ontkrachten.
‘Wij moeten het dialect nog altijd verdedigen tegen de perceptie van amateurisme’, zegt
Tom Ternest. ‘Het Vlaamse beleid bekeek ons lange tijd als te lokaal, terwijl de helft van
onze voorstellingen buiten de provincie spelen. Daar is het publiek minder nostalgisch
over het dialect, waardoor de muzikaliteit en de kracht van taal om een wereld te
verbeelden aan belang winnen. Omdat de taal dat al doet, mogen we visuele elementen
als decor en kostuum nog meer uit het realisme durven te tillen.’ Bovendien reiken de
thematieken van Zwins en Sukr veel verder dan de eigen grond. En in die tweede hoor je
naast het Iepers, Poperings en de taal van de schreve ook flarden Russisch, Oekraïens
en Pools.
BINNENSTEBUITENBEENTJES
Tegelijk is die lokaliteit een emancipatorische troef; de dialectspreker die zo vaak de
outsider was, staat bij HEW in het centrum. Die premisse manifesteert zich vooreerst
op het dramaturgische niveau: ‘In de meeste voorstellingen betrekken we een acteur
van buiten West-Vlaanderen, die in het verhaal als buitenstaander dienstdoet. De
personages moeten zich dan verhouden tot iemand van buitenaf; ze doen hun best om
netter te spreken, niet als gimmick, maar omdat we zoiets ook in het echte leven doen.
etcetera 169
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Ons debuut Het Eenzame Westen (2015), anderzijds, ging over een minimaatschappij
op een heuvel die haar eigen taaltje sprak. Eén meisje verliet soms de heuvel. Haar taal
hadden we kunnen moderniseren, maar dramaturgisch was het interessanter dat ze in
die besloten groep aanvaard wilde worden.’ Registergevoeligheid betekent bij het meisje
dus geen assimilatie aan de standaardtaal meer. Ze verhoudt zich tot een andere vraag:
wat die aanpassing waard is.
Daarnaast is er ook de context rond de HEW-producties, waarbij de herwaardering
van het lokale een actieve inspanning vereist van makers en toeschouwers. De eersten
moeten een dialect onder de knie krijgen en nieuwe partners zoeken voor de realisatie
van elk project. De tweeden krijgen steevast een zakwoordenboekje met basisregels en
gebruikte woorden en uitdrukkingen. Een didactische geste, maar in mijn ogen ook een
herinnering aan ons ‘engagement’ ten aanzien van het lokale. Een taal betreden is niet
vasthouden aan de onbepaaldheid van de vergaderzaal, de Zoom-ruimte, de meet-in-themiddle. Of in het geval van deze recensent: dat is voor een première met achtereenvolgens
de tram, trein, BlueBike en autorijdende vrienden naar the far west reizen.
Misschien kan meer aandacht voor het dialect ons in het theater net iets radicaler in een
ander helpen te verplaatsen.
Ondertussen broedt Ternest op een nieuwe creatie aan de kust. Hij is gefascineerd door
de veelal ouderen die er ook in de winter wonen, als hun gemeente vrijwel uitgestorven is,
tegenover de tweedeverblijvers die hun plekje pas komen claimen als iedereen de kust
lust. Of hoe ‘een plaats om te verblijven’, naast een talige metafoor, plots weer een heel
concrete problematiek wordt.

Gilles Michiels is kernredacteur en coördinator
van rekto:verso. Sinds 2017 is hij ook freelance
theaterrecensent bij De Standaard. Hij schrijft
voor Etcetera. Eerder was hij hoofdredacteur van
OPENDOEK-magazine en schreef hij voor o.a. Apache.
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DE SINGEL is een kunstinstelling
van de Vlaamse Overheid en
geniet de steun van

ALEXANDER ZELDIN
LOVE. THE INEQUALITIES.

Een meeslepende voorstelling op het
snijpunt tussen theater en cinema van de
met Gouden Leeuw bekroonde Braziliaanse
regisseuse Christiane Jatahy.

Aangrijpend realisme met een hedendaagse
twist. Hoe kunnen we in tijden van crisis en
extreme polarisatie nog samenleven?

do 20 - vr 21 okt 2022

vr 28 - za 29 okt 2022

mediasponsors

CHRISTIANE JATAHY
DEPOIS DO SILÊNCIO

Meertalig
leven en
werken
•
Vier korte scènes

Etcetera vroeg vier podiumkunstenaars om vanuit
hun werk en leven te reflecteren over meertaligheid.
Wat zijn de esthetische en politieke implicaties het
aanleren van een nieuwe taal? Hoe organiseer je meer
talige artistieke werkprocessen? Wat kan je aanvangen
met babylonische spraakverwarring en talig onbegrip
op scène?
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Ons lot als anderstalige
— Ahilan Ratnamohan

Pidgin X, Ahilan Ratnamohan © Denise Amber

De Australische kunstenaar Ahilan Ratnamohan woont sinds 2013 in België en
maakte een voorstelling over zijn leerproces van het Nederlands. Speciaal voor
Etcetera gaat hij hier nog een stapje verder.

In mijn voorstelling Alle woorden die ik nog niet kende ga ik aan de slag met de
Nederlandse taal voor het eerste keer zelf. Ik begon de tekst te schrijven puur uit
praktische motieven. Ik had een lijst van Nederlandstalige woorden, verzameld
gedurende jaren sinds mijn aankomst. Ik besefte dat al kende ik veel van de woorden
in mijn lijst, het lukte me meestal niet om ze te gebruiken. Ik besloot een tekst te
schrijven die me zou helpen om deze woorden in de werkelijkheid te gebruiken. Ik
speelde de voorstelling voor het eerst in februari dit jaar in Kaaistudio’s. En in dit
artikel probeer ik een paar van de naweeën daarvan aan te kaarten. Om het gevoel
van het stuk tastbaar te maken poog ik in dit artikel om hetzelfde te doen. Aangezien
ik nu voor Etcetera schrijf, is het misschien geschikt dat ik de woorden die ik niet
kende van de Visienota van Jan Jambon, onze minister voor de kunsten, gebruik. Dat
waren dertig.
Ik ben de voorbije jaren bezig met het onderzoeken van de kruisbestuivingen tussen
taal en performance, hoe kunst het proces van taalleren kan beïnvloeden en wederzijds. Hoewel de opzet van deze voorstelling was om mijn Nederlands te verbeteren,
34

ik had ergens onderschat hoe daadwerkelijk dat zou gebeuren. In de maanden sinds
de optredens heb ik een nieuwe zelfvertrouw in mijn Nederlands gevoeld. Ik heb
Nederlandstalige optredens gezien waar er geen enkel woord is dat ik niet ken, wat
als NT2er een verwezenlijking is. Tegelijkertijd, hoewel mijn woordenschat inderdaad
uitgebreid is geworden, deze taak waarborgt geenszins grammaticale verbetering,
die lacunes zal jij, de lezer, zelf kunnen beoordelen want dit artikel wordt niet op
grammatica geredacteerd.

“In de maanden sinds de optredens heb ik een
nieuwe zelfvertrouw in mijn Nederlands gevoeld.”
Terwijl dit vergrote woordenschat zeker een troef is, het heeft ook voor onverwachte
lastige consequenties gezorgd. Een van de thema’s die ik tijdens de voorstelling
probeer aan te kaarten is een betutteling die ik vaak ervaar naar NT2ers toe: of door
in het Engels te beginnen, of snel over te schakelen, of mensen snel complimenten
te gaan geven over hoe goed hun Nederlands is. Het concept van een compliment
als vergiftigd geschenk was misschien schofferend voor sommige toeschouwers
te aanvaarden, aangezien ze in hun ogen alleen maar aan het helpen zijn. Met het
in beslag nemen van mijn nieuwe woordenschat, the tables have turned. Ik heb de
voorbije maanden bepaalde woorden van uit mijn lijst willen gebruiken met andere
NT2ers, en dan geaarzeld over of het gebruiken daarvan behaagzuchtig van mij
zou zijn. Dit is de nalatenschap van deze voorstelling. De manier van omgaan met
mensen die een taal aan het leren (of niet) zijn is een genuanceerde ding – ze te corri
geren of ze te vrijwaren? Eén dat wij als maatschappij op een andere leest zouden
kunnen schoeien.
In dit artikel gebruik ik een aantal van de geleerde woorden impulsief (die woorden,
en hun bronnen, kun je op het einde vinden) en een andere aantal (die van Jambon)
gedwongen. Het gedwongen gebruik van bepaalde woorden werd een kenmerk van
het proces. Hoewel het zich op een grappige wijs uitspeelt tijdens de voorstelling
kapselt dit eigenlijk de anderstalige ervaring in, het wordt een surreële abstractie
van de dagdagelijkse vakmanschap van iemand voor wie de taal nieuw is. Met een
beperkte woordenschat wordt je continu uitgedaagd om een zin te draaien om de
woorden die je wel beheerst te kunnen gebruiken.
De woorden met wie ik het publiek kennis laat maken ontgon ik meestal uit boeken
en artikelen en zijn dus best ingewikkeld. Om het script te schrijven had ik alleen
GoogleTranslate en Woorden.org (mits vrienden die lezingen hoorden tijdens het
creatieproces geen commentaar gaf op een woord, dan werd ik gedwongen om hun
opmerkingen te gaan onderzoeken). Dat betekende dat op den duur er woorden
opdoken, die ik – ondanks te hebben geijverd, de uniciteit daarvan te begrijpen
en mijn best te hebben gedaan om ze juist in te lassen – niet kon hanteren op een
correcte manier. Hanteren is eigenlijk een uitmuntend voorbeeld, omdat het me zo
lang duurde om het te hanteren. In GoogleTranslate wordt dat als ‘manage’ vertaald,
maar eigenlijk is het gebruik daarvan ik-weet-niet-hoeveel-ledig meer genuanceerd.
etcetera 169
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Als ik Alle woorden die ik niet kende, mijn voorstelling, overschouw, begonnen deze
woorden mijn protagonisten te worden en het zelf-opgedrongen gebruik daarvan
mijn dramaturgie uitdrukkelijk te bepalen. Eenieder droeg een betekenis en een
herinnering die zijn of haar letterlijke betekenis oversteeg. Voor mij droegen ze allen
een geschiedenis; een schrijver van wie ik ze geërfd of ontfutseld had en soms een
herinnering. En dan voor het publiek, ik vermoed, andere karakteristieken; waren
ze op een juiste of foute manier gebruikt? Was het komisch ondanks grammaticaal
correct te zijn? Was het een woord dat zij zelf, als overwegend Nederlandstaligen,
zouden of zelfs konden gebruiken? Elk van deze associaties schept verdere vragen
onlosmakelijk verbonden aan identiteit en positie in onze maatschappij. Ik ben sinds
dien bij deze onderzoek nog veel aan het graven. In het beschouwen van woorden als
erfenis, opent zich een boeiend en eindeloze wereld van complexiteit, die me dwingt
om te denken over welke woorden ik gebruik en waarom.

“In het beschouwen van woorden als erfenis,
opent zich een boeiend en eindeloze wereld
van complexiteit.”
Belangenbehartiger, ambtstermijn, draagvlak, verstarren, humuslaag, vernoemen,
dit zijn de woorden van Jan Jambon die ik in dit artikel niet kon hanteren. In het
proces heb ik mezelf ook misschien fout uitgedrukt, dingen gezegd die ik niet wilde,
of ideeën anders gearticuleerd, maar dat is ook ons lot als anderstalige.
naweeën
daadwerkelijk
			
troef		
in beslag nemen
beheersen
inlassen		
			
ontfutseld
onlosmakelijk
geenszins
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them van Aurelie di Marino
Mazel tov, Margot Vanderstraeten
Mazel tov, Margot Vanderstraeten
Rekto:verso open brief, schrijver.ster niet meer bekend
Theaterkrant ‘Misschien moet de theatersector eens een
jaar dicht’, Selm Wenselaers
Mazel tov, Margot Vanderstraeten
Knack ‘Selectieve solidariteit’, Thomas Bellinck
artikel niet meer terug te vinden, Thierry Baudet

Ahilan Ratnamohan is performer en theatermaker
bij ROBIN. Hij voert onderzoek aan het Koninklijk
Conservatorium in Antwerpen rond de performativiteit
van taal leren en taalverwerving als performance.
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A miraculous understanding
— Oxana Sankova
Can we derive or create meaning from listening to languages we don’t understand, from the ‘how’ instead of the ‘what’? And how might this work for theatre
makers in an international context? Oxana Sankova reminisces about her experiences as a theatre student at RITCS and the reception of her piece I forgot.
I forgot, Oxana Sankova © Dim40Studio

A few years ago I was accepted into the course in theatre directing at the RITCS, which
the school’s website said was conducted in English. That wasn’t entirely true as there
was quite a lot of Dutch being spoken. At first I would get nervous and even angry, and
reminded my classmates to speak in English. But at some point I relaxed. After all, the
theatre is a territory where people often dive to depths that are impossible to reach without
your mother tongue.
I began to allow myself to listen to the music of the language and to pick up the energy
of a speaker. At some point, an amazing thing happened, as if I had acquired some addi
tional organ of perception, some channel that I do not know the name of. When you don’t
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understand words you focus on ‘how’ instead of ‘what’. How a person is talking: body
language, the music in his speaking (tonality, rhythm, volume), pauses, facial expressions.
And suddenly, it’s as if you start to understand the meaning of what is being said.
And more than that, it’s like you’re discovering something about the person in question.
Something that you would never notice if you only listened to what they are saying. When
you “catch the wave” of another person, trust this wave and follow it. This is also how I
watch performances in a foreign language.

“At some point, an amazing thing happened,
as if I had acquired some additional organ
of perception.”
As I write this I am seeing the performances of this year’s RITCS graduates. There have
been many good ones but I specifically want to talk about the bachelor performance
of Tessa Daluwein, Al dromend drijft men – a solo in Dutch. At some point during the
performance I was absorbed into her world through the vibrations of her voice, the slow
and “broken” plasticity of her body, the trust and sincerity with which she addressed
the audience. She seemed to become what she was talking about, as if she herself
had become the text. I didn’t need to understand her words to experience her longing,
tenderness and vulnerability.
This miraculous understanding does not happen very often, but it happens from time
to time. I am sure that language is not just words flying out with the air but something
tangible, something that creates some kind of material physical field that we are able to
perceive and feel.
I experienced a similar interesting thing while working on the performance 21.02.2021
by Nico Boon, which I am part of as an actress. During rehearsals, end-director Aurelie
di Marino suggested playing one part (that had already been written in English before) in
Russian. Initially I wasn’t enthusiastic about the idea, as I feared the part would become
incomprehensible. She convinced me that language can function like music and that it
would work very well for a certain part of the performance. Many who saw it confirmed it:
meaning was somehow being created through the music of the language and through the
spectators’ own imagination.
Later on, however, we still added subtitles in Dutch. In this particular case, I can’t say
whether this scene benefited from that. We made this part of the play together with musi
cian Hanne De Backer, and her saxophone creates much of the atmosphere that conveys
what is happening (in this case, a rover exploring Mars). The music, here, carries the irra
tional part. If the audience understands what I’m talking about, my text becomes a kind of
ground connection. And in this meeting of text and saxophone, at the intersection of the
concrete and the irrational, a form of poetry is born. Some people who saw both versions
(with and without subtitles) said they preferred not to know what was being said, so as to
experience the duet with Hanne as pure music triggering the imagination.
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After experiences such as these, of perceiving foreign languages in Belgium, I would like
to watch performances in Russian in the same way. To stop understanding my mother
tongue, turn off my knowledge and discover something new.
All this is not to say you don’t need to know the language(s) of the country you are living
in. Due to the already heavy workload of my studies I did not have the opportunity to learn
Dutch before. I am going to learn it now. But I am grateful for my experience of “ignorance”
which allowed me to discover an additional “organ” of perception.
I once read a review of my piece I Forgot, in which a journalist wrote that a new generation
of theatrical makers are doing performances in English because they wish to be selected
by international festivals. This amazing and diverse theatrical field really deserves inter
national recognition, but in my case the actors in my performances speak English just
because I don’t speak Dutch.

“It could be an interesting experiment:
a play in which the director doesn’t understand
what the actors are saying.”
In some Flemish theatres we played I Forgot with Dutch subtitles. It bothered us a little
because we sometimes improvise around the text, but the subtitles force us to be more
precise. In any case, I would never have imagined that my stories about my Soviet child
hood would one day be played in English in front of a Belgian audience. But in the begin
ning I was very worried about it. Would my stories lose something by being translated
into English? It turned out that they wouldn’t. Also I was unsure if my Soviet stories would
be interesting for a Belgian audience, but the reactions were overwhelmingly positive,
perhaps because when you talk honestly about topics that are important to you, you can
touch others, regardless of barriers of language, mentality and nationality.
I am now trying to find ways for myself to make performances in Dutch, here in Belgium.
I haven’t yet found out how. Perhaps I could work with a translator? But I’m always afraid
that I might miss important details during the rehearsal process.
Now you may laugh and advise me to direct in the same way that I watch performances
in Dutch, as I described above. Perhaps I should take a chance one day and see what
happens. It could be an interesting experiment: a play in which the director doesn’t under
stand what the actors are saying. Perhaps it will give rise to something that I can’t even
imagine. Although it sounds strange, I know.

Oxana Sankova studied at the GITIS theatre academy
in Moscow and RITCS in Brussels. I forgot was her
graduation piece in 2019.

etcetera 169

39

Dagdagelijkse vertaaloefeningen
— Joachim Robbrecht
In de economie van ons dagelijks leven zorgen babylonische spraakverwarringen
voor chaos, onbegrip en verlies van kostbare tijd. Maar in het theater gelden
andere wetten, volgens theatermaker en -schrijver Joachim Robbrecht.
‘起きて. お腹が空いた’ Japans is vaak het eerste wat ik ’s ochtends hoor, een taal die ik
nauwelijks spreek maar waar mijn partner en dochter het liefst in converseren. Aangezien
ik op het kruispunt tussen de Europese wijk en Matongé woon, hoor ik tijdens een korte
wandeling naar de school van onze dochter al een dozijn Afrikaanse en Europese talen.
Op het schoolplein hoor ik Farsi, Arabisch, Spaans, Frans, Russisch, Pools, Duits en meer.
Als ik me dan naar de masteropleiding waar ik werk begeef, hebben de meeste studenten
elk een andere moedertaal. Wanneer ik naar het Flageyplein loop, staat langs de ene kant
een standbeeld ter nagedachtenis van schrijver Charles De Coster, die in het Frans het
flamingantisme beleed, en aan de andere kant een beeld van Fernando Pessoa met het
opschrift ‘Minha Patria é a lingua portuguesa’.

“Een extreme vertaaloefening voert
ons volgens filosoof Vilém Flusser
‘naar de grenzen van het Zelf’.”
Dat statement onder het beeld van Pessoa roept bij mij de vraag op welke taal mijn
thuisland is. En of ik überhaupt zo’n statement zou kunnen maken, gezien de veeltalige
omgeving waar ik meestal in vertoef. Eerlijk gezegd is het Nederlands waarin ik ben opge
groeid behoorlijk geërodeerd. In 2010 vertaalde ik The Golden Boy van Clifford Odets naar
het Vlaams. De tekst zit vol dialectische uitdrukkingen en zegswijzen die vandaag niet
meer tot mijn repertoire behoren. Ik zou niet meer in staat zijn de tekst op deze manier te
vertalen. En toch is mijn Gentse tongval nog steeds flink hoorbaar. Maar ook mijn NoordNederlandse accent en een boel Duitse woorden die in mijn woordenschat zijn geslopen
kan ik niet meer verbergen omdat ik in die landen zo lang heb gewoond.
In 2010 maakte ik de voorstelling Rosto in Turansureishon in het Japans. Op basis van
Sofia Coppola’s film Lost in Translation bedacht ik een scenario waarin twee Japanse
toeristen door het Nederland van 2028 zouden dwalen. We speelden de voorstelling
ooit in Istanbul en ik bediende zelf de boventiteling die de Japanse dialoog naar het
Turks vertaalde. Ik bemiddelde tussen twee talen die ik niet begreep, louter op basis
van klanken, ritme, gestes van de acteurs. In de zaal zat een bescheiden publiek van
Nederlands-, Japans- en Turkstaligen, maar waarschijnlijk niemand die alles ‘begreep’.
Deze en andere voorvallen, waarin talige communicatie plotseling voorbij de binaire
tegenstelling ‘begrijpelijk-onbegrijpelijk’ een absurde poëtische ervaring wordt, ervaar ik
op het toneel steeds weer als hoogtepunt.
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C’est du chinois, Edit Kaldor © Tom Croes

C’est du chinois, Edit Kaldor © Tom Croes
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Een dergelijk hoogtepunt was bijvoorbeeld ook de voorstelling C’est du chinois (2010)
van Edit Kaldor, waarin een (fictieve) Chinese familie het publiek Mandarijn aanleert. Als
toeschouwer dreunen we luidop de aangeleerde frases na en worden we zo uitgedaagd
ons met het Mandarijn en met hun verhaal te verbinden. De hele voorstelling is een lange
nagenoeg onmogelijke vertaaloefening waarin het publiek, dat het Mandarijn niet machtig
is, tast naar referentiepunten en begrip.

“In het theater creëert talige verwarring spanning,
en vormt ze een poort naar het niets dat
het maatschappelijke gesprek omringt.”
Zo’n extreme vertaaloefening voert ons volgens filosoof Vilém Flusser ‘naar de grenzen
van het Zelf’.1 Wanneer Franstaligen bijvoorbeeld de titel ‘C’est du chinois’ naar het Engels
vertalen, moeten zij absurd genoeg zeggen: ‘It’s Greek to me!’ In zijn werk De filosofie van
de taal toont Flusser theoretisch aan dat wie vertaalt ‘het Zelf moedwillig moet elimi
neren’.2 De vertaaloefening verlegt de focus van taal als thuisland naar taal als relatie.
Het doet ons beseffen dat eindeloos vertalen tussen het ik en de ander ons lot is. Maar
het gaat er in dit theater van de vertaling mijns inziens niet zozeer om uiteindelijk thuis te
komen of tot begrip te komen. Het gaat, ook volgens Flusser, juist om de grenservaring,
het spannende gevoel dat we aan de grens van onszelf en aan de grens van de mogelijke
communicatie komen. We openen ons ‘voor het Niets dat onze conversatie omringt’.3
‘Language no problem’ valt af en toe in het programmaboekje van een theater te lezen.
Meestal duidt het op de complete afwezigheid van gesproken taal in een voorstelling, en
het suggereert dat ‘de problemen’ daarmee van de baan zijn. Als je die redenering door
trekt is paradoxaal genoeg de meest probleemloze taal een taal zonder woorden.
In zijn boek The Uprising, On Poetry and Finance, beschrijft Franco ‘Bifo’ Berardi hoe het
leven ons vaak als een aaneenschakeling van transacties wordt gepresenteerd, waarbij de
taal vooral dienstbaar en dus helder en duidelijk moet zijn. De mogelijkheid tot onbegrip
of babylonische spraakverwarring vormt binnen zo’n maatschappelijk regime een bedrei
ging. 4 Maar in het theater creëert die verwarring spanning, en vormt ze een poort naar
het niets dat het maatschappelijke gesprek omringt. Juist uit dat niets kan iets van een
nieuwe wereld opdoemen waar letterlijk andere en speelsere wetten gelden. Taal in het
theater moet zich daarom voor mij juist wel als probleem of uitdaging opstellen. Ze moet
ons uitnodigen tot vertalen, in letterlijke of figuurlijke zin. Daarom mag taal op scène wat
mij betreft unheimlich zijn, om maar eens een onvertaalbaar woord te gebruiken waarin
de stam van het woord Heimat resoneert, de Duitse vertaling van Pessoa’s patria.

1

Joachim Robbrecht is lid van de kleine redactie van
Etcetera. Hij schrijft en maakt toneel, onder meer met
Sarah Moeremans en Enkidu Khaled. Daarnaast is
hij betrokken bij de masteropleiding DAS Theatre in
Amsterdam.
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Flüsser, V. (2016). Philosophy of Language.
Minneapolis: Univocal, p. 70 (eigen vertaling uit
de Engelse vertaling van Rodrigo Maltez Novaes)
2 Flüsser, V. (2016). Ibid. p.70
3 Flüsser, V. (2016). Ibid. p.75
4 Berardi, F. (2012). The Uprising. On Poetry and
Finance. Cambridge: Semiotext(e)

Leve het Fran-nederl-anglais
— Edouardo Ripani
De Brusselse podiumkunsten zijn een kosmopolitische aangelegenheid,
op scène en in de zaal. In de werkplaats TransfoCollect ontstond vanuit die
dagelijkse meertaligheid een bijzondere pidgin. Edoardo Ripani vertelt in het
Fran-nederl-anglais over het Fran-nederl-anglais.
TransfoCollect © Georgina del Carmen

Ten years ago (more or less) I arrived in Brussels, attracted by its cool, funny, exciting,
international, multicultural environment. Here, according to the common rhetoric of
European Institutions, ‘it is possible for a foreigner (better if European, or even better
if Center-North European, I must say) to find her/his place’. And that’s really possible,
also and especially in this amazing and colourful so-called artistic field, which seems to
represent our crazy and multiple city, Brussels, the heart of Europe.
But then? How do we communicate with each other? Do we speak some bad French? A
very bad English? A primitive Dutch? Or something else?
Since 2013 in the workspace TransfoCollect we speak le ‘Fran-nederl-anglais’. It is literally
like that. Quand on mange ensemble, when we talk, wanneer we samenwerken… C’est
quelque chose that happens organically. Like the everyday Brussel life which, dans ce
cas là, finds a real reflection op het podium. In our performances wij gebruiken this ‘Frannederl-anglais’ avec d’other languages, comme l’Arabe, Italiano, Espanol, Türk, Română
and more. Ce n’est pas a kind of eccentric Brussels vorm van Esperanto, omdat ce n’est
pas een keuze artificiel. C’est un choix made out of reality, a way to give iedereen la possi
bilité de s’exprimer in his / her mother and heart language. C’est un choix de coexistence,
a way to make possible het leven en het werken ensemble, without having one specific taal
qui domine de conversatie. Forcing people à parler (slecht) Engels, in and out of the stage,
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that would be vals and artificial. In TransfoCollect on a crée an organic multilinguistic way
of communicatie. Which is democratique, and grappig ook.
We bring this ‘nieuw’ language avec nous. The experience of TransfoCollect gave to me
and to other transfocollecters le courage to gebruiken our moedertalen in our works, zonder
considering that un obstacle. Au contraire, this choice became een concrete hulpmiddel
of experimentation et recherche.
Mijn laatste performance, Fratelli. Welke pijn hangt er over mijn stad? (2021) is completely
in Italiano (avec Nederlands and français boventiteling). I’m telling the verhaal van de
frères Peci, which is also the recent geschiedenis van San Benedetto del Tronto, ma ville
natale en Italie. The choice of Italian is not only made parce que avec moi sur le plateau
er is een koor van vrouwen coming from my country; basically er is geen andere keuze
mogelijk pour raconter such a personal story to an audience, even if Belgian.
In Pretare, a solo/spinoff van mijn bachelor proof in Ritcs (Il linguaggio della montagna,
2017), I addressed this matter au coeur. I was using English and Italiano in that
performance: la relation entre ces deux langues was een machtsrelatie. On het podium,
avec moi, there was Silvia Nives Vincitorio, een vrouw who was embodying the community
des Appennins Centraux Italiens, une communauté détruite par un violent séisme en
2016/17, een gemeenschap die in de afgelopen halve eeuw has experienced depopulation,
crises économiques, catastrophes naturelles and has become een van de ‘vergeten
plekken’ d’Italia. There, les sentiments d’abandon en van woede have mixed and fed each
other. Het is een plek ver van alles, une périphérie d’Europe, where the dominant language
van ons continent is, literally and metaphorically, difficile à comprendre. Le caractère
de Silvia, door haar impossibility om Engels (because she was not able to speak it) en
Italiano (car le public ne pouvait pas la comprendre) te spreken, became une métaphore
van exclusion en isolement.
Les questions I tried to raise in that performance zijn nog steeds actueel, pour moi:
comment do we deal with the disappearance of minority talen et les cultures rurales in ons
continent? Is the linguistic homologation en Europe een metaphor van the economic and
bureaucratic homologation? Hoe kunnen we find creative and democratic formes pour se
battre contre this homologation?
C’est ça que ik wil proberen aussi to investigate in mijn volgende performance La
montagna è finita (De berg is op, première Novembre 2023 in C-Mine).
In the meantime, chez TransfoCollect nous continuons à se retrouver autour d’une tafel
met soep ou op het podium, and we keep speaking le ‘fran-nederl-anglais’, tijdens nos
workshops, our workweeks of onze toonmomenten, toujours trying to understand les uns
les autres and being ouverts to experiment nieuwe vormen of communication.

Edoardo Ripani studied theatre at the University of
Bologna and RITCS in Brussels. He works as an actor
and a theatre director.
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TAAL ALS COMPLOT

Through the Looking-Glass, Mats Vandroogenbroeck © Helena Verheye

Hoe jonge theatermakers zich loszingen van het normale

We gebruiken taal dan wel om de werkelijkheid te ordenen en betekenis
te geven, toch berust de relatie tussen taal en betekenis voornamelijk op
afspraken en is ze niet noodzakelijk logisch. Wat is het subversieve potentieel
van artistieke taalexperimenten? Evelyne Coussens zoomt in op een aantal
recente teksten van theatermakers.
46

In 1981 verscheen van schrijver en mathematicus Hugo Brandt Corstius het knetter
gekke Opperlandse Taal- en Letterkunde: zijn magnum opus van 676 bladzijden taalspel,
volstrekt eigenzinnig gerangschikt in fictieve -grammen (palingram, lipogram) en wetten
(de wet van paltal, de wet van kont en stront) en voorafgegaan door een grondwet, die als
volgt begint: ‘Opperlands is Nederlands met vakantie. Opperlands is Nederlands zonder
het akelige nut dat aan die taal nu eenmaal kleeft.’
In NRC werd het werk, dat een cultstatus verwierf onder taalliefhebbers, betiteld als
‘volstrekt subversief’. Ook vandaag zijn er nogal wat toneelauteurs die een speelse ‘eigen’
taal ontwikkelen – vaak intuïtief en zonder bewuste politieke insteek. Maar wie wat nauw
keuriger leest ziet dat ook in hun teksten een subtiele subversiviteit schuilt.
DE KRACHT VAN VERVREEMDING
A:

leuning
leuning
leuning
leuning
leuning
leuning
leuning
leuning
leuning

J:

is alles okay met u?

A:

shhhht
ik ben aan het mediteren

J:

okay

A:

leuning
leuning
leuning
leuning
leuning
leuning
leuning
leuning
…

In Bambiraptor (8+) (2021) van Mats Vandroogenbroeck en Jonas Baeke heeft de elfjarige
Anina een bijzondere verhouding met de taal. In haar geest functioneren de woorden en
begrippen als fysieke beelden die aan haar geestesoog voorbijschuiven, en waarmee ze
naar hartenlust speelt. Ook de vorm van de woorden zelf (de woord-beelden) lijken voor
haar objecten te zijn. Om te begrijpen wat er precies gebeurt, moeten we teruggrijpen naar
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Bambiraptor, Jonas Baeke & Mats Vandroogenbroeck © Phile Deprez

de Zwitserse taalwetenschapper Ferdinand De Saussure (1857-1913), die de grondslag
legde voor de huidige taalwetenschap. De Saussure maakte een onderscheid tussen het
taalteken (signifiant, zoals de combinatie van de letters b-o-o-m), het betekende (signifié,
het brede concept ‘boom’) en de externe referent (het fysieke object van de boom). Tussen
die onderdelen van een woord bestaat een arbitraire relatie. Zo is er bijvoorbeeld geen
enkele logische reden waarom het concept ‘boom’ met de letters b-o-o-m zou worden
aangeduid, dat is louter een afspraak. Een taalafspraak. Wie aan die taalafspraken
morrelt, laat de taal wankelen.
Dat is precies wat Anina doet met het woord ‘leuning’. Door de extreme klankherhaling van
de signifiant treedt er vervreemding op: het teken wordt losgemaakt van het betekende, en
krijgt een zelfstandig statuut. Dat er bovendien geen enkele link is tussen het woordbeeld van
‘leuning’ en het fysieke object, legt Anina vervolgens zelf uit aan haar tegenspeler Jakoby:
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A:

ik vraag mij af hoe ze op het woord ‘leuning’ zijn gekomen

J:

het woord ‘leuning’ hoort bij een een leuning omdat ge ‘leunt’ op een ‘ding’
het is een leun-ding

A:

maar hoe komen ze dan op ding en op leun?

J:

ze hebben dat ooit zo beslist

A:

wie?

J:

de mensen van vroeger

A:

ik vind leuning echt een raar woord

J:

hoe zou gij het dan noemen?

A:

wat?

J:

een leuning

A:

wat is een ‘leuning’ ?

J:

dat ding aan de trap waar ge u aan vasthoudt zodat ge niet valt

A:

aaah
ge bedoelt een glijbaan

J:

neen ik bedoel een leuning

A:

ik gebruik een leuning nooit als leuning
maar altijd als een glijbaan

Anina’s geest zoekt naar een meer beeldende logica, naar een wereld waarin de beelden
samenvallen met de woorden, en misschien ook omgekeerd, waarin nieuwe woorden
aanleiding geven tot nieuwe beelden en objecten, zoals hier:
ik vind veel dingen raar
		
zoals uw haar
dat lijkt op het hondje van mijn tante
		
mijn tante lijkt dan weer keihard op haar hond
		
haar hond
		
haar hond
		 haarhond
		 haarhond
hondhaar
Vandroogenbroeck en Baeke vervormen de taal van Anina (en later ook die van Jakoby) vooral
op het niveau van de morfologie, de woordvorming: ze spelen met klankassociaties, verbas
tering van woorden, herhalingen van klanken en palindromen. Aan de syntaxis (de zinsop
bouw) en woordvolgorde wordt weinig gemorreld, die blijft vrij klassiek. Logisch, aangezien
Bambiraptor een verhaal is dat dient verteld te worden – het verhaal van twee outsiders, die
hun plaats niet vinden in de samenleving en tussen wie zich een bijzondere band ontwikkelt.
Er is dus een plot, er zijn personages die evolueren, er is een climax. De jonge toeschouwers,
die de tekst maar één keer horen in de theaterzaal, moeten het verhaal kunnen volgen. De taal
vloeit met andere woorden voort uit een dramaturgische noodzaak: het narratief stuurt ener
zijds de taalvervorming aan, want hoe beter Anina en Jakoby elkaar beginnen te begrijpen,
hoe sterker de ‘normale’ taal van Jakoby opschuift naar de onbeteugelde variant van Anina.
Anderzijds begrenst de noodzaak om het verhaal helder te krijgen tegelijkertijd de mogelijk
heden om bijvoorbeeld ook syntactisch sterker uit de ‘normale’ taal te breken.
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PARANOÏDE POËZIE
Dat is anders in Through the Looking-Glass (and what we found there) (2019) 1, een tekst
van Vandroogenbroeck, met inbreng van medespelers Nona Demey Gallagher en Timo
Sterckx. Through the Looking-Glass is een futuristische huis clos, waarin drie personages
zich in een beangstigende en verbrokkelde ‘internetwereld’ en een toenemende toestand
van paranoia bevinden. ‘Bastardo 1’, ‘2’ en ‘3’ bezigen daarbij een taal die niet alleen op
het gebied van morfologie, maar ook syntactisch radicaal versplinterd is:

Through the Looking-Glass, Mats Vandroogenbroeck © Helena Verheye

ze zeggen toch altijd dat ge u het begin van een rêverie nimmer-ni kunt 			
remembreren ni
dat ge daar gewoon boemplots inzapt
		
scuzi maar, ik denk non-binair
		 bipolarisatie
		
ik doe daar ni aan
		 rêverie/realiteit
		 solied/fluiet
		 leven/mors
		 lux/luxaflex
		 microsmos/macrosmos
		
allemaal ballast
		
ik probeer geen keurslijfeigene te zijn
		
mag ik iets vragen?
zijt gij een langoustien?
of een aquaman?
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neen
neen he
of wel?
neen
rock-bok?
of wacht
niks zeggen ni
leo?
saggitarius?
skorpioen?
ik wist het!
skorpioenen zijn nogal hermeet natuurlijk
ik bedoel-

Veel meer nog dan in Bambiraptor is dit een ‘eigen taal’, een idioom, dat na een tijdje voor
de luisteraar een enigszins toegankelijke flow krijgt – maar dan zoals in de poëzie, waarbij
de betovering van klanken en beelden het overneemt van het functionele doel. Through
the Looking-Glass is een eclectisch maar volstrekt organisch aanvoelend amalgaam
van vreemde talen (Duits, Zuid-Afrikaans, Frans, …), hoog en laag register, middeleeuws
aandoende uitdrukkingen en internettish (Vandroogenbroeck).
Vandroogenbroeck geeft aan dat op het moment dat Through the Looking-Glass werd
geschreven, vooral het taalspel primeerde: de ploeg eigende zich het plezier van de
vormelijkheid toe, zonder daar verdere inhoudelijke consequenties aan te verbinden.
Desondanks, en ondanks het feit dat de taal bij Through the Looking-Glass minder
uitdrukkelijk wordt gestuurd vanuit een narratief concept dan Bambiraptor, genereert
de vorm toch zijn eigen inhoud. Als Through the Looking-Glass de weergave is van drie
dolgedraaide geesten, dan sluit de taal daar perfect bij aan: het is een lege vorm, waarbij
er geen communicatieve vooruitgang wordt gemaakt. De taal zelf zet ons op een dwaal
spoor, ze is het complot.
ALLE REGISTERS OPEN
Een complot tegen wie? Of wat? Die vraag dient zich ook aan bij het lezen van de teksten van
Barbara Claes, al functioneren die op een andere manier. Claes schrijft verhalen die vaak
een realistisch aanknopingspunt hebben, maar ontsporen tot een magische fabel, zoals
in Akaaremoertoe Bahikoeroe (2016) (de rituele enscenering van een familiedrama in een
dorp) of Honey I’m real I exist (2021) (de mythische tocht van haar Indiase echtgenoot op
weg naar Brussel). Ze hanteert daarbij een taal die sterk gekleurd is door de tijdgeest van de
jaren 1990. In Honey I’m real voorziet een woordenlijst achteraan de tekst jongere lezers van
een verklaring voor begrippen als de Nopri, de dioxinecrisis, Koko Flanel, … Spreekwoorden
worden doelbewust vermengd of verkeerd gebruikt, metaforen versluieren in plaats van te
verhelderen en letterlijk en figuurlijk taalgebruik lopen moeiteloos door elkaar. Claes mijdt
geen flauwe moppen of dialectische uitdrukkingen – dit is een auteur die niet mikt op een
verheven stijl. Grote wereldgebeurtenissen en kleine drama’s worden met één taalgreep
met elkaar vermengd, zoals bij het begin van Honey I’m real I exist:
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Honey I’m real, Barbara Claes © Bart Grietens

Welkom in mijn biografie.
Ik doe zesendertig jaar geleden mijn intrede via de keizersnede. Dat is de directe uiten ondergang naar deze planeet. Ik word achter plexiglas gelegd in plaats van aan de
Dolotieten van mijn moeder. Nestlé werd in die tijd gepromoot en verkozen boven eigen
teelt. Nestlé produceert oploskoffie, bronwater – van welke bron die ook mag komen –,
bouillon, ijs, chocolademelk, chocolade zelf, pasta, muesli, melkderivaten, babyvoedsel,
farmaceutische producten. In 2016 realiseert Nestlé een omzet van bijna 90 miljard.
Ik realiseer mee die omzet al vanaf mijn geboorte. Ik lig op kamer min-één op anderhalve meter afstand van mijn moeder. Er is nog niet eens sprake van een virus. Ik ben
de jongste uit een nest vrouwelijke sprinkhanen. Ik sta gegenereerd bij de gemeente als
een mens. Met mijn geboorteakte kan ik tot op de minuut bewijzen dat ik besta. Dat ik
echt ben want ik ben aan de enkelband gelegd op een woensdag om veertien minuten
na elf op negentien oktober in het jaar drieëntachtig, het jaar dat Klaus Barbie in Bolivia
wordt gearresteerd. Barbie was bij de Gestapo en zette 44 Joodse kinderen op transport
naar de Malledieven.
Claes’ taal is niet verheven maar aards, ongekuist, dicht bij het leven zelf. Muzikaliteit en
ritme van de taal lijken soms te primeren op hun communicatieve functie. Drama en bana
liteit staan schouder aan schouder, en daarin doet haar idioom denken aan dat van auteur
wijlen Eric De Volder (Parafraserend: Zij: “Ik ben verkracht.” Hij: “Wat is ’t voor ’t eten?’) Ze
neemt als auteur – zelf soms figurerend in haar teksten – een houding aan van onnozeliteit
(Claes), te lezen als een onschuldige, naïeve houding, wat de wreedheid van de wereld
waarin haar personages figureren extra in de verf zet.
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Precies in deze houding schuilt Claes’ verzet, dat politiek van aard is (al zal ze dat zelden
zelf expliciet zo benoemen). Een steeds terugkerend thema is Het Systeem – of het nu een
falend zorgsysteem is in Akaaremoertoe Bahikoeroe, of een falend politiek en adminis
tratief systeem in Honey I’m real I exist. Taal, in haar klassieke rol als efficiënte communi
cator (‘het akelige nut dat aan de taal nu eenmaal kleeft’) is ook zo’n Systeem: in theorie
dient ze te zorgen voor ondubbelzinnige, heldere, door iedereen begrepen betekenisover
dracht. In werkelijkheid is dat onzin – iedereen weet dat letterlijk ‘dezelfde taal spreken’
geen garantie is op wederzijds begrip. Er zijn binnen de geijkte taal (het taalsysteem of la
langue, zoals De Saussure het benoemde) om te beginnen oneindig veel individuele vari
anten (la parole), maar bovenal ook geclusterde, systemische varianten: jargontalen, zoals
het politieke discours er een is, maar ook de specifieke taal van artsen of zorgverleners.
Claes geeft in een gesprek aan dat haar ‘eigen’ jargon in de eerste plaats een kinderlijk
antwoord is, maar vooral ook een weerwoord, op dit soort spreken, dat ze oprecht niet
begrijpt. Door uit de ‘gevangenschap van de taal’ te breken breekt ze meteen ook uit de
‘verstrikking van het systeem’. Het openbreken van de taal is het openbreken van de macht.
INTERMEZZO MET WITTGENSTEIN
Nog even terug naar Baeke en Vandroogenbroeck, want ook in hun teksten lijkt zo’n ideo
logische onderstroom voelbaar. Met het losmaken van de lijntjes tussen betekenaar, bete
kenis en referent volgen ze immers de principes van de speltheorie van filosoof Ludwig
Wittgenstein. Nadat Wittgenstein in zijn Tractatus Logico-Philosophicus (1922) eerst
had geprobeerd om tot een alomvattende taaltheorie te komen – waarbij woorden en hun
betekenis op een essentialistische manier samenvielen – kwam hij later tot het inzicht dat
taal niet vastomschreven is maar vloeibaar, dat het een handeling is, slechts betekenisvol
in de context. Taal is performatief, kan niet verder gedefinieerd worden dan de grenzen
van haar toepassing. Dat betekent dat er geen ‘juiste’ of ‘foute’ taal is.

“De wereld bestaat uit een enorm reservoir
aan potentiële taalperformances, die elk moment
een andere realisatie kunnen krijgen.”
Ondanks het feit dat de meeste mensen bij het woord ‘hamer’ nog steeds denken aan
een voorwerp waarmee we op een nagel slaan, hoeft dat niet zo te zijn. Enerzijds is er
geen dwingend verband tussen het woord ‘hamer’ en het voorwerp, anderzijds hoeft een
hamer niet per se een voorwerp te zijn om mee op nagels te slaan – we kunnen er ook een
stoelpoot mee stutten, of er ons hoofd op laten rusten. Zo wordt een nieuwe wereld aan
betekenissen geboren.
Niet alles hoeft te zijn zoals het is, alles kan steeds ook anders zijn – en dat is een sterk
bevrijdende, emancipatoire gedachte. Maar het is ook een beetje een beangstigend
perspectief, want in de werkelijke wereld voorzien de afspraken over taal ook in stabiliteit en
veiligheid. Stel je voor dat alle voorwerpen wisselende betekenissen kregen (zoals dat op
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een hilarische manier gebeurt in Jetse Batelaans voorstelling Anders is een heel normale
Zweedse naam (2022)), dan zou er chaos ontstaan. In die mogelijke verstoring van de
gevestigde orde schuilt dan ook de subversiviteit van het taalspel.
SUBVERSIEVE GRONDTOON
Zo geanalyseerd krijgen de voorgaande teksten natuurlijk een grote politieke zwaarte,
terwijl dat intentioneel minder het geval is. De zoektocht naar een unieke taal, het
spelen met vormelementen, het plezier van het schrijven van een taal die ook muzi
kaal en ritmisch spreekt staat bij alle auteurs voorop. Allemaal spreken ze ook van het
verlangen om de taal ‘voelbaar’ te maken, niet louter denkbaar. Zo ook theatermakers
Lobke Leirens en Maxim Storms, de enigen uit dit mini-onderzoekje die zichzelf uitdruk
kelijk geen ‘auteurs’ noemen.

“Het feit dat er geen rationele oplossing is betekent
niet dat er geen schoonheid schuilt in de poging,
hoe onvolmaakt ook, om betekenis te geven.”
Hun teksten zijn een verlengstuk van de creatieprocessen die leiden tot hun voorstellingen
en nauw verweven met de vloer. Ze scheppen een universum dat buiten het normale ligt,
waarin personages figureren die buiten het normale staan en daar hoort nu eenmaal een
buitennormale taal bij. Van hun teksten bestaan tot dusver geen uitgaves – als je in hun
geval nog van teksten kunt spreken, want in sommige gevallen gaat het over jabbertalk:
LOBKE
SHAM DOW DEI DOW X4
PAUZE
HAMDEM HAMDEM HAMDEM HOW X4
PAUZE
SHAMDODELELELE SHADODODELOW X2
PAUZE
MAXIM
HAMDEM HAMDEM HAMDEM HOW X4
PAUZE
SHAM DOW DEI DOW X4
PAUZE
SHAMDODELELELE SHADODODOELEOW
PAUZE
Net zoals bij Through The Looking-Glass gaat het in de meeste voorstellingen van Leirens
en Storms eerder over toestanden, ‘bevroren’ manieren van zijn, dan over handelingen. In
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Folks & Fools, Lobke Leirens & Maxim Storms © Kurt van der Elst

Another One zien we twee oudere mensen die vastzitten in een perspectiefloos schema
van rituele herhalingen en paranoïde beschouwingen. Dezelfde paranoia komt voor bij de
personages in Happy Hour (2019):
Are you following me?
- No – you?
- No – you!
- No – you!
- I wasn’t following you – you were following me
- I wasn’t following you – you were following me
- I wasn’t following you
I was following someone else who was following me
- You were following someone else who was following you?
- I was following someone else who was following me
- I was following someone else as well who was following you
- So you were following me!
(...)
Nog sterker dan in Through the Looking-Glass zijn de ‘personages’ antipsychologisch
ingevuld: het zijn grotesken die zichzelf en hun daden voortdurend re-enacten, stripfiguur
spelen in hun eigen verhaal. Qua sfeer en handeling zitten ze in een hedendaags vacuüm,
een Wachten op Godot. De totale afwezigheid van enige handeling of psychologische
invulling zorgt ervoor dat Leirens en Storms erg ver kunnen gaan in hun vormspel.
etcetera 169
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In Folks & Fools (2021) spreken de figuren een archaïsch Nederduits, terwijl ze zich in
een onbestemde, scifi-achtige toekomst bevinden. In Another One (2017) is de taal op
sommige momenten ingedikt tot louter klank, structuur en ritme:
I think the favorite one, is the one all the way to the left. So you go back, take a little turn,
and then you go left. You go to the left. Go to the left. go left. So, you go all this way back,
make a turn and then you go left. You go left. And then you go to the left again. You take
another left, and then you go left again. Take another left, go back, turn, left. And you make
another left. Go to the left. Take another left. You go left. Make this little turn, and then you
go left again. Go to the left. You go left. Take another left. You go left again. You keep on
going left. Go to the left. Go left. Go to the left. Take another left. And then go left again. Go
left. So you go all this way back, you take a LITTLE turn, and then you go left again. You
take another left, and you go left again. Go left, go left left left left left left left left left left left
left left. Take another left. Go back, turn left. Go to the left. You go left. Make this little turn.
And then you go left. You go left. Go to the left. Go left again. And you take another left. (...)
Het betekent niet dat de fragmentarische teksten willekeurig zijn, of zomaar kunnen
worden vervangen. Alle teksten ontstaan uit improvisatie en hernieuwde improvisatie, tot
alles goed voelt. Net als bij hun collega’s vallen ook bij Leirens en Storms inhoud en vorm
samen in een non-narratieve dramaturgie: de taal neemt dezelfde vorm aan als de levens
van de personages, die in cirkels gaan, vastzitten in eindeloze herhalingen en rituelen. Wat
Leirens en Storms vooral doen is het gebruik van de taal abstraheren, een performatieve
daad dus. Niet de taal zelf, maar het inzetten van die taal zorgt voor een nieuwe betekenis
of, in hun geval, juist voor het onmogelijk maken van betekenis. Eenduidige betekenis,
welteverstaan, want uiteraard willen Leirens en Storms iets uitdrukken met hun voorstel
lingen – alleen willen ze niet dat dat een eenzijdige boodschap is.
Helderheid is problematisch. Meer nog dan in de tijd van Battus Opperlands (pseudoniem
van Hugo Brandt Corstius) schuilt vandaag in deze aanname – tegen onze obsessie met
beheersbaarheid, transparantie en efficiëntie in – een subversieve grondtoon. Een chao
tische, doelloze en betekenisloze wereld heeft behoefte aan een taal op losse schroeven,
die de anekdotiek mijdt en uitdrukking geeft aan die zinloosheid. Dat is niet per se nihilis
tisch te interpreteren. Het feit dat er geen rationele oplossing is betekent niet dat er geen
schoonheid schuilt in de poging, hoe onvolmaakt ook, om betekenis te geven.
Voor Leirens en Storms moet de taal niet iets uitleggen, maar iets laten voelen over wat zij de
‘emotionele onderkant’ van hun personages noemen – en wat tegelijk ook onze emotionele
onderkant is. In het hardnekkig volhouden van de taal schuilt een koppige overlevingsdrang
die tegelijkertijd die van de personages en de toeschouwers zou kunnen zijn. Deze taal geeft
niet op. Ze houdt stand, ze blijft zichzelf, ondanks zichzelf. Tegen elke logica in.

Evelyne Coussens is freelance cultuurjournalist voor De
Morgen en verschillende cultuurmedia, waaronder Ons
Erfdeel, rekto:verso en Staalkaart. Ze is lid van de grote
redactie van Etcetera.
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1. Je kan de volledige tekst hier downloaden:
https://www.denieuwetoneelbibliotheek.nl/
texts#_14875
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STUK Dans 22-23 met o.a. Mario Barrantes
Espinoza, Joshua Serafin, Voetvolk,
Tessa Hall, Stanley Ollivier, Alexander
Vantournhout, Wim Vandekeybus, Geert
Belpaeme, Anne Teresa De Keersmaeker,
Zoë Demoustier, Ingrid Berger Myhre,
Jan Martens, Dance On Ensemble, Louise
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Een leuk
avondje uit
Jetse Batelaan maakt een
gefluisterde musical over
alles wat ingewikkeld is in
het leven.
29.09 - 9.10.22
+ 7 - 10.12.22
info & tickets:
hetpaleis.be
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repetitiebeeld Letters 2 Dance, Femke Gyselinck © Robbrecht Desmet

Een duet over dans en betekenis

Wat wil dat toch allemaal zeggen, hedendaagse dans? Hoe lees je zo’n geheel
aan bewegingen die volgens critici vaak een ‘vocabulaire’ of ‘taal’ vormen?
Of omgekeerd: hoe breng je via dans iets over op een publiek? Dramaturg
Wannes Gyselinck en choreografe Femke Gyselinck laten verschillende
opvattingen schuren en botsen.
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Laatst stuurde mijn zus, danser en choreograaf Femke Gyselinck, me nog eens een
TikTok-filmpje door: drie dansers, perfect gesynchroniseerd, expressieve moves. Geen
haar op mijn hoofd dat dacht: wat willen ze nu eigenlijk zeggen? Niet dat hun bewegingen
niet sprekend zijn: uit hun filmpje spreekt een aanstekelijke fysieke intelligentie, je ziet
ze dingen met hun schouders doen die je eigen schouders doen tintelen. Maar krijgt
dans het predicaat ‘hedendaags’, dan geldt het al snel als moeilijk. Google je ‘why is
contemporary dance’, dan vult Google automatisch aan met ‘weird’. Typ je ‘contemporary
dance’, dan krijg je ‘meaning’. Er is iets aan hedendaagse dans dat de vraag doet rijzen:
wat betekent het?
Voor we verdergaan: deze tekst is geschreven door een choreograaf die niet graag
schrijft (Femke) en een schrijver-dramaturg die niet durft te dansen (Wannes). Sinds de
voorstellingen Flamer (2016), Moving Ballads (2018) en laatst nog Letters 2 Dance (2022)
voeren we in onze hoedanigheid van choreograaf en dramaturg een gesprek over dans en
taal. In elk van die voorstellingen danst Femke immers de vraag hoe dans zich verhoudt tot
taal, en breder, communicatie.

“De metafoor van schriftuur in muziek
en dans heeft ons veel te bieden.
Toch wordt in danscreatie veel – zo niet
het meeste – besproken en beslist
zonder tussenkomst van papier.”
Dat gebeurt het meest expliciet in Letters 2 Dance, door de etymologie van het woord
‘choreografie’ letterlijk te nemen: wat als dansen schrijven is? Wat gebeurt er als je die
metaforiek van ‘schriftuur’, van ‘dansfrases’, ‘lichaamstaal’ en ‘dansvocabulaire’ naar de
letter danst?
Ik (Wannes) maak graag een zijsprong richting muziekfilosofie om over dans na te
denken. Zowel muziek als dans wordt vaak beschreven via linguïstische metaforen – als
taalsystemen, met regels die lijken op een grammatica. Nochtans bereiken geen van
beide media de graad van referentialiteit die taal heeft (er is een teken en een referent):
je kan het begrip ‘stoel’ niet verklanken of dansen. Dans heeft in dat opzicht een streepje
voor: je kan altijd lichamelijk dingen (of begrippen) proberen uit te beelden. Je ‘teken’
wordt dan een icoon: er is een sterke band tussen het teken en de referent (het lijkt erop).
Maar ook daar is het teken niet willekeurig (niets in het woord ‘stoel’ lijkt op een stoel),
maar iconisch: het beeldt uit, bootst na.
Musicoloog Richard Taruskin schreef een monumentale muziekgeschiedenis waarbij
hij ‘klassieke muziek’ (her)definieerde als ‘muziek die neergeschreven is’. Het is precies
de geletterdheid of geschrevenheid van wat we sinds 1820 ‘klassieke muziek’ zijn gaan
noemen die de mogelijkheid creëerde om via papier een ‘extern geheugen’ te raadplegen.
Die omweg via papier als gegevensdrager laat toe om muziek ‘op te bouwen’ en haar als
het ware architecturaal vorm te geven. Dat leidde tot toenemende complexiteit, maar ook
tot ‘verdinging’ (reïficatie): muziek wordt meer een ‘werk’ dan een praktijk.
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Dat leidt ook tot een andere omgang met het resultaat. Muziek wordt een object dat
wordt beluisterd, is niet een noodzakelijk onderdeel in, zeg maar, een sociaal ritueel
waarbij dans, muziek, sociale verbinding, en zelfs medische praktijk een en ondeelbaar
zijn. Geletterdheid creëert iets als ‘het publiek’ dat zich als subject verhoudt tot een
object. De heilige tekst wordt met piëteit bejegend: interpreteren ma non troppo. Die
luisterhouding lijkt dus sterk op een leeshouding, op zoek naar de betekenis achter de
uitdrukkingsvormen.
Maar voor we ons verliezen in een verheerlijking van het (vaak naar exotisme geurende)
authentiek-orale: de metafoor van schriftuur in muziek en dans heeft ons veel te bieden. Het
vastleggen van een choreografie maakt dat deze herhaalbaar wordt zonder haar letterlijk
te moeten uitschrijven. Toch wordt in danscreatie veel – zo niet het meeste – besproken en
beslist zonder tussenkomst van papier. Het aanleren van frases tussen dansers onderling
is geworteld in good old oral culture: voordoen en nadoen. Of iets democratischer: door
samen te dansen tot materiaal komen.
REBUS
In deze tekst willen we onze gesprekken aangrijpen als illustratieve case voor een
kwestie die volgens ons altijd aan hedendaagse dans kleeft, met name de vraag naar
‘leesbaarheid’. Wat betekent dit? Waarover gaat dit? Het zijn vragen die werken als een
filter, of als fuik: ze vernauwen wat je met lichamen op een podium kan doen tot het
genereren van betekenissen, ze maken van een choreografie een decodeerbare code, ze
reduceren vorm tot een parafraseerbare inhoud.
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Anderzijds ‘betekent’ dans wel degelijk van alles: het roept bewust bepaalde betekenissen
en referenties op, en sluit er andere uit. Niet elke dansvoorstelling gaat over alles tegelijk.
Soms ‘gaat ze over’ dekolonisering, soms over seks, of over de condition humaine. Er is
dus iets aan hoe je beweging organiseert – een andere metafoor dan schrijven – dat mee
aanstuurt hoe je kijkt, dat het aantal en het soort vragen die je als kijker kan hebben
inperkt, richting geeft.
Heel kort een inkijk in de werkwijze die we bij Letters 2 Dance hanteerden: het
dansvocabularium werd onttrokken aan de fysieke vertaalslag van letterbeelden. Femke
maakte letterlijk een dans-alfabet – een hommage aan gelijkaardige fysieke alfabetten uit
de historische avant-garde, maar even goed de popcultuur (YMCA, iemand?). Dansers
Luka Švajda en Sue-Yeon Youn creëerden vervolgens hun eigen fysieke vertaling van
Femkes letters, wat zorgde voor een fysieke resonantie tussen de drie dansers, met het
behoud van hun eigen fysieke ‘idioom’. Met die (versies van) letters bouwden we woorden.

“De verbanning uit de tuin van Eden luidde het
einde in van die organische band: de band tussen
teken en betekende werd willekeurig.”
Nu neemt de blik van de dramaturg het even over: dansten de dansers hun ‘woorden’
zonder duiding, dan keek ik naar bewegingen die ironisch genoeg geïmproviseerd – ongeschreven – overkwamen. Femke wilde wegblijven van synchronisering, omdat ze juist
geïnteresseerd is in de specificiteit en individualiteit van haar makende dansers.
Zodra ik deelgenoot werd van de poging die de dansers ondernamen – ze zeiden luidop
de letters die ze dansten – kon ik het spel meespelen: vergelijken op welke manier de
lichamen alluderen op letterbeelden, op woordbetekenissen. Ik wist wat te doen met mijn
aandacht. Maar dat letterlijke schrijven beperkte de dans ook tot die poging, terwijl ze
eigenlijk hooguit een vertrekpunt was om tot een heel atypische bewegingstaal te komen:
door typografisch te dansen kwamen de dansers uit bij bewegingscombinaties die ze
anders nooit zouden hebben gevonden. Het verlangen naar leesbaarheid reduceerde
de dans tot een rebus, een te ontraadselen puzzel. De dans was ‘begrepen’ – en dan ook
opgebruikt – eens de juiste letter gevonden was.
Tijdens ons creatieproces raakten we meer en meer verward over wat en hoe dans kan
‘betekenen’, wat ‘zeggingskracht’ precies is (en of dat überhaupt iets taligs is) en de manier
waarop verschillende opvattingen over dans (en dans-als-taal) tegen elkaar botsen. Wat
we ook probeerden, het bracht ons terug bij een fundamentele vraag: waar kijken we naar
als we naar hedendaagse dans kijken? En is wat we dan doen wel ‘lezen’, en niet eerder
luisteren? Welke overdracht (of welke vormen van overdracht) vermag dans?
Omdat het fysieke lichaam van een toeschouwer (doorgaans in rust) kijkt naar andere
fysieke lichamen die bewegen, is de eerste, meest basale vorm van overdracht er een die
voorbij of zelfs vooraf gaat aan taal: spiegelneuronen die schouders doen tintelen. Maar
hedendaagse dans heeft doorgaans een ruimere ambitie. Vanaf dat moment dient zich
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de vraag aan naar affectieve en interpretatieve overdracht. Zo heb je wat ik hier losjes
rubricerend de ‘expressionistische overdracht’ wil noemen: een lichaam drukt een
psychologische gemoedsgesteldheid uit. Vaak zijn dat meer extreme, bewogen emoties:
extase, angst, afschuw. Of als het duetten zijn: toenadering, verwerping, verlangen,
afstoting. Binnen dit model lijken de grenzen tussen betekenaar en betekenis ingestort.
EDEN
In het essay Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen beschrijft
Walter Benjamin hoe in de tuin van Eden de namen en de dingen samenvielen, alles was
onomatopee (de vogel die ‘koekoek’ zegt is een koekoek); de naam zegt en is wat het ding
is, de band tussen teken en betekenis was er een van mimese. De verbanning uit de tuin
van Eden luidde het einde in van die organische band: de band tussen teken en betekende
werd willekeurig (niets in het woord ‘stoel’ lijkt op een stoel). Een ‘edenisch’ verband tussen
wat wordt uitgedrukt (‘extase’) en de uitdrukker (‘het extatische lichaam’) zie je in dans die
dit type expressieve overdracht beoogt. Ze vindt authenticiteit en uitdrukkingskracht in
die ‘paradijselijke’ naïviteit, en werkt bij de gratie van de ontkenning dat die vormen van
‘onbemiddelde’ lichaamstaal wel degelijk gecodeerd zijn.

repetitiebeeld Letters 2 Dance, Femke Gyselinck
© Robbrecht Desmet

Een ander model van overdracht waarin de grens tussen betekenaar en betekenis
vervaagt, is de zogenaamde somatic practice. In enge zin is deze praktijk iets wat dansers
voor zichzelf doen, als training, en heeft ze dus niet overdracht als eerste doel. Toch wordt
ze wel degelijk ingezet binnen voorstellingen vanuit de idee dat de praktijk wel degelijk
‘iets doet’ (iets betekent?) voor toeschouwers. Binnen deze bewegingspraktijk genereren
dansers bewegingen van binnenuit, vanuit de eigen gewaarwordingen en het lichamelijke
bewustzijn van de danser. Hoe beter een danser ‘luistert’ naar zijn lichaam, hoe zuiverder
de vertaalslag, hoe sterker de overdracht. Binnen deze praktijk leeft de idee dat hoe minder
de danser met overdracht bezig is, hoe meer zijn dans aan zeggingskracht wint. Hoewel
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deze dans in zekere zin anti-expressionistisch is, wegblijft van lichamelijke stileringen
van ‘grote gevoelens’, rust ze ook op een vervaging van de grens tussen betekenaar en
betekenis, al is de codering in dit geval niet meer een op een. Deze praktijk vertrouwt erop
dat wat te zien valt weliswaar niet direct ‘communiceert’, maar toch sprekend zal zijn.
Deze opvatting van overdracht is wellicht het meest ‘spiegelneurotisch’: het vermogen van
een danser om vrijwel onbemiddeld te onderhandelen tussen binnen- en buitenwereld,
om via lichaamsimpulsen tot beweging te komen en via verinnerlijking naar veruiterlijking
te bewegen, activeert spiegelneuronen op plekken waar je niet wist dat er überhaupt
bewegingspotentieel zat.

“Er is een idee van overdracht die je ‘absolute dans’
zou kunnen noemen. Of noem het modernistische
of abstracte dans, hoewel er in wezen niets
abstracts is aan concrete lichamen die concrete
bewegingen maken.”
Nog een ander model van overdracht kan je ‘conceptueel’ noemen. Dat komt doorgaans neer
op overdracht via dialoog – vaak in oppositie – met de dansgeschiedenis, met herkenbare
vormen van lichaamsdisciplinering, opvattingen over choreografie, enzovoort. De betekenis
is hier uitdrukkelijk relationeel ten opzichte van voorgaande dans- en bewegingsparadigma’s.
Tot slot is er een idee van overdracht die je ‘absolute dans’ zou kunnen noemen, naar
analogie met de idee van ‘absolute muziek’ uit de negentiende eeuw. Of noem het
modernistische, ja zelfs abstracte dans, hoewel er in wezen niets abstracts is aan concrete
lichamen die concrete bewegingen maken. In 1854 schreef de Oostenrijkse muziekfilosoof
Eduard Hanslick een prachtig essay getiteld Over het schone in muziek (Vom MusikalischSchönen). Hij verzette zich tegen de tendens om muziek op te vatten als iets wat ‘een
verhaal moet vertellen’, ‘programmatische muziek’: de muzikale evocatie bijvoorbeeld van
weerfenomenen, van pastorales en oorlogstaferelen. Illustratieve muziek: what you hear is
what you get. Daartegenover stelde Hanslick een opvatting van muziek waarin het schone
‘louter’ voortkwam uit intramuzikale verhoudingen: muziek als ‘tönend bewegte Formen’
(klinkende bewegende vormen). Muziek als een taal die enkel naar zichzelf verwijst. Deze
opvatting vind je ook terug in vormen van (breed genomen) ‘hedendaagse dans’ waarin de
dans ‘gaat over’ dans, dans is ‘moving bodies in time and space’, en dat moet volstaan. De
stille solo Water Motor van Trisha Brown (1975) wil niets uitdrukken of overbrengen anders
dan een doorgevoerd en ingelijfd bewegingsprincipe.
Voetnoot: in de praktijk vermengen choreografen bovenstaande vormen van overdracht
voortdurend.
Terug naar onze verwarring. Tijdens de creatie van Letters 2 Dance kwam de spanning op
scherp te staan, toen bleek dat het bewegingsmateriaal ‘goed’ was maar ‘niet leesbaar’ in
zijn meest letterlijke betekenis. Als dramaturgische demarche maakten we een versie van
de voorstelling waarbij de choreografie werd begeleid door ingesproken brieven tussen
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componiste Liesa Van der Aa (die de muziek maakte) en Femke. Fictief, en ook weer niet:
ze zijn een lichtjes geïroniseerde vertaling en distillering van de gesprekken die we wel
degelijk in het echt voerden. Geschreven in bad international English, de lingua franca
van de hedendaagse dans. We selecteren er hier enkele die naar de kern gaan van het
probleem van dans en betekenis.
Dear Femke,
In your last letter you wrote that you are writing a dance piece.
But it looks improvised, because you’re all dancing something different.
Perhaps it would help if we for example say the letters out loud, while you dance it?
Or is that taboo in the contemporary dance world, to tell your audience what you’re
doing? Love, Liesa
Dear Liesa,
Dance shouldn’t be a riddle or enigma that you’re supposed to solve.
But telling the audience what you’re doing is lame too.
Best,
Femke
Dear Femke,
I don’t know. What is the virtue of not being explicit?
Perhaps my question is this: how can you see in dance whether it is written?
I noticed that I have an awfully bad memory for remembering movements,
to see recurrent movements or postures, as if every new movement erases the
ones that went before, every new momevent over-writes the previous one, and
I forget it.
‘Forgetting’ isn’t even the right word, because nothing in dance asks me,
or requires me, to remember (unlike movies or to a lesser extent music).
When I watch the sea, there’s nothing there that asks me to remember the
sequence of events, I just watch. I watch you moving like watching trees
swaying in the wind, they’re not telling anything, they’re just there, and
I’m watching them. But that seems not enough, does it?
Liesa
LOUTERING
Dat metaforen ons denken en handelen vormgeven is intussen welbekend. De metaforen
die we inzetten om het over dans te hebben, scheppen verwachtingen, waarderingen,
beoordelingscriteria, mogelijkheden, maar sluiten ook manieren van maken en kijken uit.
Spreken over choreografie in termen van schrijven heeft consequenties. De belangrijkste
is wellicht de vraag naar ‘betekenis’ – je zou het als een vorm van ongewenste collateral
damage kunnen zien van de winst die ‘schriftuur’ oplevert.
Doorheen de creatie van Letters 2 Dance bleek het dodelijkste woord altijd opnieuw het
woord ‘louter’: het is ‘louter’ uitbeelding, ‘louter’ beweging, ‘louter’ vorm, ‘louter’ you name it.
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Het woord ‘louter’ verenkelvoudigt, veroordeelt wat je ook doet tot eenduidigheid. Terwijl het
aantrekkelijke van het medium dans is dat het die reductionistische dans altijd en per definitie
ontspringt, precies omdat het flirt met wat maar altijd voorbij (of vooraf) gaat aan taal.
De loutering – het over dat vermaledijde ‘louter’ heen stappen – zit hem in de combinatie
van twee tegenstrijdige impulsen, twee tegenovergestelde dingen die je tegelijk wil doen.
Erover zwijgen (‘gewoon kijken’, ‘gewoon ervaren’), om daar dan vervolgens onophoudelijk
over te gaan praten. Zoals we dat altijd doen met dingen die we telkens opnieuw net niet
gezegd of uitgesproken krijgen.
Genoeg over ons. We kijken even de zaal in, zoeken de blik van de professionele
producenten van taal over dans, de recensenten wier pennen we tijdens het dansen op
hun papier hoorden krassen: welke metaforen gebruiken jullie om over dans te denken? Op
welke manier bepalen en vormen die metaforen de bril om naar voorstellingen te kijken?
Welke verwachtingen roepen ze op? Welke criteria impliceren ze? Veel recensies over dans
zijn opvallend beschrijvend (kijk maar na). Hoe maak je de sprong – de moeilijkste grand
jeté – van beschrijven naar ‘schrijven over’, geven van betekenis, interpretatie?
Wannes Gyselinck doctoreerde in de klassieke talen
aan de UGent. Hij is actief als dramaturg, publicist,
theatermaker en -schrijver. Hij doceert aan het
KASK en maakt deel uit van de artistieke kern van
theatercollectief De Hoe.
Femke Gyselinck is danseres en choreografe. Ze
werkte als artistiek assistente van Anne Teresa
De Keersmaeker / Rosas. Ze maakte onder meer
Flamer (2017) en Moving Ballads (2020). Ze doceert
aan het KASK en P.A.R.T.S.
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HOE TAAL NOOIT
GANSCH HET VOLK IS
Over inclusief taalgebruik op en naast de scène
De gedachte dat taal mensen dichterbij elkaar brengt, is eeuwenoud. De leuze
‘taal is gansch het volk’ is nauw verbonden met de culturele strijd van de
Vlaamse Beweging. Die ageerde tegen de verdrukking van de Nederlandse taal
en cultuur in het onafhankelijke België. Volgens Selm Merel Wenselaers gaat
de cultuurstrijd die nu woedt opnieuw over ruimte maken: inclusief taalgebruik
om meer mensen mee te nemen, op en naast de scène. Maar kan insluiten ook
uitsluiten betekenen?
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De politieke nazaten van de Vlaamse Beweging worstelen nog steeds met het begrip inclu
siviteit: wie behoort tot het volk? Wie hier geboren is? Wie de taal spreekt? Nationalisme
zweert bij grenzen die bepalen wat erbinnen en wat erbuiten valt. Taal laat zich echter niet
begrenzen, ze is een continuüm. Rond landsgrenzen vloeien dialecten in elkaar over, zodat
mensen elkaar over die grenzen makkelijk kunnen verstaan. Taal is ook voortdurend in
beweging. Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt de mannelijke dominantie in
taal geproblematiseerd en pleiten feministen voor een meer inclusief taalgebruik.

“Taal heeft als grote beperking dat ze alleen het
gekende (of wat men wil kennen) weerspiegelt.”
De afgelopen jaren nam de genderdiversiteit hier verder toe, wat leidde tot het openbreken
van de taal. Zie de non-binaire voornaamwoorden hen/hun (in Nederland) en die/diens (in
Vlaanderen) die stilaan hun plek veroveren. De nieuwste editie van het Groot Woordenboek
van de Nederlandse Taal, de Dikke Van Dale, introduceerde een genderneutrale ‘x’ voor
woorden die een persoon aanduiden, zoals minister, bakker en crimineel (m/v/x), een
wijziging van bijna 15.000 woorden. Volgens Van Dale is het ‘een gevolg van de verande
rende opvattingen in de samenleving, waardoor het taalgebruik mee verandert’. Taal als
spiegel van de samenleving dus.
Een meer inclusief taalgebruik is een nobel en noodzakelijk streven, zowel op als naast
de scène, onderweg naar een meer inclusieve wereld. Taal blijft mensenwerk. Manieren
van formuleren maken fenomenen zichtbaar, maar ook onzichtbaar. Taal heeft als grote
beperking dat ze alleen het gekende (of wat men wil kennen) weerspiegelt.
EEN ANEKDOTE
Op een luchthaven liep ik door een poortje, waarna de metaaldetector alarm sloeg. Een
bewaker kwam naar me toe, de ogen wijd opengesperd. Ik herkende die blik, hij kon
me niet lezen. Man of vrouw? Maar hij stelde de vraag niet aan mij, hij vroeg me of hij
mijn paspoort mocht bekijken. Daarin stond een M. Aha, een man, en volgens de regels
moet een man door een man worden gefouilleerd. Ik vroeg hem vriendelijk of dit ook door
een vrouwelijke collega kon gebeuren. Nee, zei hij beslist, regels zijn regels. Ik weigerde
beleefd, waardoor we in een patstelling belandden.
Datzelfde jaar, op een andere luchthaven, sloeg de metaaldetector weer alarm. Een
bewaker kwam naar me toe en vroeg me meteen: ‘Bent u een man of bent u een vrouw?’
De vraag kwam niet onverwacht, toch was ik verrast door de directheid ervan. Ik had niet
meteen een antwoord klaar, want wat was precies zijn vraag? Juridisch gezien was ik
een man, zo stond het in mijn paspoort. In mijn geboorteakte, ook man. Maar hormonaal
gezien, en bepaalde delen van mijn lichaam ... En ik identificeerde me meer met vrouwen.
De bewaker wachtte geduldig. Uiterlijk gebeurde er bij mij weinig, maar vanbinnen schoten
allerlei gedachten door mijn hoofd. Hoe kon ik verder komen zonder mezelf helemaal te
verklaren? Ik landde weer op aarde wanneer hij een andere vraag stelde: ‘Wilt u door een
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man of door een vrouw gefouilleerd worden?’ Die vraag begreep ik wel: ik wilde door een
vrouw gefouilleerd worden.
Het zijn belichaamde ervaringen van de theorie dat gender een performance is. Sindsdien
zorg ik er bij dit soort gelegenheden voor dat ik me genderspecifiek presenteer (het lange
haar los, lichte make-up, een strak zittend shirt) en daarmee leesbaar ben voor de poort
wachter van dienst. Zolang er geen begrip is, bestaat iets simpelweg niet.
WEINIG NIEUWE VERGEZICHTEN
De voorbije jaren waren er verschillende theatervoorstellingen die gender thematiseerden,
maar dat leverde zelden nieuwe vergezichten op.
In Het temmen van de feeks (2019, Toneelschuur Producties) draait regisseur Nina
Spijkers de mannen- en vrouwenrollen om in een perfect binaire wereld. Stereotypen
van mannelijkheid en vrouwelijkheid worden simpelweg gereproduceerd terwijl de taal
ongewijzigd blijft. What’s new? In Trojan Wars (2021, HNTjong) van regisseur Noël Fischer
zijn het de kostuums van Carly Everaert die de boel openbreken, de theatertekst zwicht niet.

“Een bewaker kwam naar me toe en vroeg me
meteen: ‘Bent u een man of bent u een vrouw?’
Ik had niet meteen een antwoord klaar,
want wat was precies zijn vraag?”
Het loopt anders bij Fok me hokje (2021, Studio 52nd) van regisseur Gable Roelofsen,
waarin jongeren zelf aan het woord komen en de hun beperkende hokjes van
genderidentiteit en seksuele oriëntatie slechten. Ook bij The Pink Sheep of the Family
(2022, Het Zuidelijk Toneel) van regisseur Corinne Heyrman zijn het de mensen met een
geleefde ervaring die zelf de ruimte creëren en hun taal mee op de scène nemen.
Fok me hokje en The Pink Sheep of the Family zijn beide cocreaties waarin de verhouding
tussen spelers / makers en regisseur fluïde is. Het maakproces vormt een voorafspiegeling
van de (taal)inclusiviteit van een theatervoorstelling.
Ik was als dramaturg betrokken bij de creatie van The Pink Sheep of the Family. In de
voorstelling getuigen trans*mensen van verschillende generaties over wat (gekozen)
familie voor hen betekent. Heyrman interviewde de spelers, koppelde de tekst naar ze
terug en zocht collectief naar een passende vertaling naar de scène. Tussen de generaties
liep de betekenis en het gebruik van bepaalde woorden en uitdrukkingen soms mijlenver
uit elkaar, wat onvermijdelijk gethematiseerd werd in de voorstelling.
‘Een tijdje geleden las ik op internet een opmerking waarin de uitdrukking ‘geboren in een
verkeerd lichaam’ werd afgekeurd, maar ook belachelijk gemaakt’, zegt Alex Bakker, die
als historicus en schrijver onder meer op transgenderkwesties focust. ‘Er werd iets gezegd
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The Pink Sheep of the Family, Het Zuidelijk Toneel © Julia van Wissen

als “dat was vroeger, dat was een ouderwets model en nu weten we gelukkig beter”. Denk
je dat iedere trans persoon vroeger hetzelfde was? Misschien was het verhaal in de media
hetzelfde. Er werd een narratief van gemaakt, zoals dat nu heet. Maar het ‘verkeerde
lichaam’ is voor veel mensen, van vroeger maar ook van nu, nog altijd de meest accurate
beschrijving. Ga jij dat verhaal nu wegnemen? Met welk recht? “Wij weten nu beter.” Dat is
niet waar. Elke generatie reageert op de vorige, voelt zich slimmer, beter, begripvoller, nú
is de waarheid, wìj weten het het beste. Maar elke generatie hoort bij een tijdsgewricht.
Niemand heeft overzicht. Over tien jaar is het woord transgender en non-binair gedateerd
en zal het “fout” voelen.’
DE MIST IN
Zelf ging ik eens de mist in toen ik in een mail ‘gender non-conform’ gebruikte in de overtui
ging dat dit een parapluterm is voor trans* en non-binaire mensen. Een van de deelnemers
was daar niet mee opgezet en reageerde dat hij als trans* man ‘best gender-conforming’ is.
‘Taal verandert altijd’, vertelt Alex Bakker. ‘Maar pas op met het weggooien van oude
verhalen. We leven veellagig. Is iedereen nu fluïde en genderqueer? Is niemand meer
trans als de samenleving vrij is van gendernormen? Lijdt niemand dan meer onder het
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lichamelijk geslacht? Wat ik zeg is dit: vervang de oude transnormen niet door nieuwe
narratieven, hoe bijdetijds ze ook klinken. Maak geen eenheidsworst maar een euh,
lasagne! We vormen een lasagne van ervaringen en verhalen. Een laagje lichaamshaat,
een laagje “gender non-conform”, een laagje emancipatie, een laagje trots, een laagje
schaamte, en ga zo maar door.’
Chloe O. Davis schreef met The Queens’ English – The LGBTQIA+ Dictionary of Lingo
and Colloquial Phrases (2021) een vrolijk woordenboek dat de taaldiversiteit viert. Veel
woorden worden etymologisch geduid en krijgen een ‘usage note’ mee. ‘Queer’, een
term waarmee nu vaak naar leden van de LGBTQIA+-gemeenschap wordt verwezen,
werd aan het begin van de twintigste eeuw populair in de homogemeenschap, nadat het
eeuwenlang gebruikt werd als synoniem voor ‘vreemd’ en ‘ongewoon’. Het werd lange
tijd denigrerend gebruikt voor homoseksuelen, tot in de jaren 1980 activisten het zich
opnieuw toe-eigenden om hiermee op een provocatieve en politieke manier hun identi
teiten uit te drukken.
Queer
> adjective
An umbrella term describing anyone who identifies as something other than
heterosexual and / or cisgender.
> noun
A queer person
> verb
To make something queer, to analyze, deconstruct, and challenge thoughts or ideas
rooted in heteronormativity.
Usage note: Once derogatory, the term has been reappropriated by much of the
LGBTQIA+ community to be an inclusive identifier for anyone within it. However, not
all members of the LGBTQIA+ community are comfortable with this term and refrain
from using it.
Mogen bepalen om niet mee te spelen, is ook een vorm van inclusie.

Selm Merel Wenselaers werkt als dramaturg,
gespreksleider, curator, schrijver en onderzoeker. Eerder
was hen aan de slag bij onder meer theater Frascati in
Amsterdam, Productiehuis Theater Rotterdam en SoAP
Maastricht. Begin 2023 verschijnt hun boek Tussenmens
bij Atlas Contact.
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SAVED PHRASES

screenshots video door ellie_mirelli op TikTok

Wat gebeurt er als je internetcontent naar het theaterpodium brengt?

Tussen de geautomatiseerde ‘templatetaal’ van online daten en de ‘levende’
taal van theater liggen onoverbrugbare verschillen, toch? Of kan de context van
de scène een nieuwe inhoudelijkheid verlenen aan wat we (her)kennen als hol,
afwezig en abstract? Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms schakelen hun
telefoon aan en gaan op onderzoek uit.
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Op sommige datingapps kun je zinnen opslaan: zinnen die je regelmatig gebruikt kun je
onderbrengen in de chatfunctie ‘saved phrases’. Vervolgens hoef je in een chatgesprek
niet langer de volledige zin te typen, je kunt gewoon een zin selecteren door erop te klikken.
Daten als een soort meerkeuze quiz. Analoog met automatische antwoorden in emails of
in sms: ‘I can’t pick up the phone right now, I will call you back later.’ Het is een functie die
de efficiëntie van het converseren vergroot: het is sneller, makkelijker, directer.
Dit fenomeen kunnen we begrijpen als een specifieke manifestatie van een algemene
tendens in de kapitalistische samenleving, waarin er gestreefd wordt naar transparantie
en efficiëntie, waarin alles moet stromen, flowen, ook de taal, omdat enkel wat beweegt,
opbrengt. Zo raakt dus ook (intieme) communicatie gestroomlijnd en gestandaardiseerd.
De template, een vaste communicatiestructuur waarin naargelang de boodschap de
blanks op een andere manier worden ingevuld, wordt steeds prominenter in onze digitale
communicatie. De template an sich is onpersoonlijk, de inhoud inwisselbaar. De template
is bij uitstek bepaald door een leegte, een afwezigheid.

“Online daten wordt getekend door de afwezigheid
van de ander. Of specifieker: door een permanente
achterdocht over de echte aanwezigheid
van de ander.”
Overal op sociale media vindt men naar het voorbeeld van de ‘saved phrases’ allerlei
soorten templates: vormen (in beeld of tekst) die we kunnen hergebruiken en die men snel
herkent. Ze treden op in een systeem van eindeloze associaties, referenties en aaneen
schakelingen. Ook memes (ondertussen een wijdverbreid fenomeen) zijn rond dit templa
teprincipe opgebouwd. Met een beetje verbeelding kunnen we ook de manier waarop er
op een app als TikTok voortdurend gekopieerd en herhaald wordt doorheen de lens van de
template begrijpen, waarbij de witruimte ergens lijkt te verdwijnen. De vorm domineert
de inhoud, iedereen drukt zich uit aan de hand van dezelfde dansjes, lipsyncs enzovoort.
Alleen de persoon die ze uitvoert is ‘iemand anders’. Het is alsof de blanks, de zelf in te
vullen ruimte in de template, in de evolutie van digitale expressie en communicatie steeds
kleiner worden. Het geheel zelf wordt er alleen maar ‘blanker’ van.
SCRIPT
Het chatten op een datingapp, zo zal iedere ervaringsdeskundige je kunnen bevestigen,
verloopt, zeker in de eerste fases (en vaak komt het niet verder dan de eerste fases) over het
algemeen volgens een vast stramien. Hoe gaat het? Wat voor werk doe je? Wat zijn je hobby’s?
Wat zijn je stats? Hoe groot is je piemel? Nu goed, zo zal het flirten aan de toog zich vroeger
(lang geleden, voor het online daten van de grond kwam en zich uit de taboesfeer worstelde)
ook wel min of meer afgespeeld hebben; een sociale situatie die volgens een script verloopt:
een flauwe openingszin om het ijs te breken, enkele basiskennismakingsvragen, een opper
vlakkig compliment… Toch verschillen deze twee scripted situaties fundamenteel: het ene is
gebaseerd op afstand (of afwezigheid), het tweede op nabijheid (of aanwezigheid).
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Schrijver Sam Kriss schrijft in het artikel ‘The Internet Is Made of Demons’ dat sociale
media zich op het merkwaardige gebied tussen schrijven en spreken bevinden: ‘Like
speech, social media messages seem to belong to a now: briefly suspended in an instant,
measurable down to the second. But like writing, there’s a permanent archive you can
choose to dig up later. Like speech, social media is dialogic and responsive; you can carry
out an instantaneous back-and-forth, as if the other person is right in front of you. But like
writing, with social media the other person is simply not there.’ 1
In de nabijheid van de ander brengen we het script op gemotiveerde wijze. Als we dat niet
doen, lopen we een blauwtje, verliezen we de aandacht van de ander, krijgen we de rug
toegekeerd. Bij het online daten zijn we allemaal al bij voorbaat afgewezen. No answer is
also an answer, klinkt het op menig datingprofiel. Het uitgebreide aanbod van profielen,
de suggestie van eindeloze mogelijkheden; iedereen bevindt zich in deze digitale kosmos
op gelijke afstand van elkaar. We zijn er allemaal spoken – we ghosten en worden geghost.
De toenadering die deze afstand, deze afwezigheid doorbreekt, is uitzonderlijk. Wat niet
toevallig is: datingapps halen geen profijt uit het faciliteren van relaties aangezien dat
voor veel gebruikers van de apps net zou leiden tot het stopzetten of onderbreken van hun
gebruik. Online daten wordt getekend door de afwezigheid van de ander. Of specifieker:
online daten wordt gekenmerkt door een permanente achterdocht over de echte aanwe
zigheid van de ander – een soort van essentiële ongeloofwaardigheid.

“Wat is de taal op en van sociale media? Misschien
is het anachronistisch om het te willen hebben over
de ‘taal’, net omdat het woord er zo’n dubieuze en
onstabiele rol speelt.”
In die afwezigheid wordt de taal die online gebruikt wordt een duplicaat. Ze markeert
conversatie eerder dan ze te voeren. Een chatgesprek dat gevoerd wordt met ‘saved
phrases’ illustreert dat treffend. De conversatie voert zichzelf, of zou evengoed door een
algoritme gevoerd kunnen worden. De schrijver-spreker maakt alleen nog (voorspelbare
en berekende) keuzes.
In dit afstandelijke ‘template-spreken-schrijven’ worden we hyperzelfbewust en
gedachteloos tegelijkertijd. We spreken met een voortdurende spiegel voor ons: dit heb
ik geschreven en verstuurd. Dit is wie ik ben. Dit is hoe ik mezelf voorstel. I like dogs. I
like traveling, music. Long walks on the beach and having unfulfilling sex with beautiful
strangers. I know you from somewhere. What are you into?
CONTENT EN VORM
Wat is de taal op en van sociale media? Misschien is het anachronistisch om het te willen
hebben over de ‘taal’, net omdat het woord er zo’n dubieuze en onstabiele rol speelt.
Sociale media bestaan namelijk uit content – Engels voor inhoud. De term zelf spreekt
weinig tot de verbeelding. Content is in zekere zin betekenisloos, omdat die dat móét zijn.
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De waarde hangt af van de omloop en de hoeveelheid: als er maar steeds meer van is.
Content: de multimediale stroom, de bewegende en stille beelden, de tekst, muziek,
vibraties. Content heeft geur noch smaak. Online content lijkt klassieke betekenissen
te hebben omgedraaid. Normaal beschouwen we de vorm als abstract en de inhoud als
concreet, terwijl content een soort inhoud is die volledig aan het abstracte van de vorm
is onderworpen.
Content wordt over het algemeen gedomineerd door beelden, tekst speelt er niet de
hoofdrol. Het beeld staat dan weer in functie van het gezicht. Er ontstaat een visuele taal
van gezichten en filters, gebaren en blikken. TikTok bestaat vaak uit speechless faces.
Beelden die ons zeggen: no words needed. Beelden worden immers geacht directer en
efficiënter te communiceren. Maar vermoedelijk is het gebruik van de eigen stem ook te
persoonlijk, te kwetsbaar. Niet verbazend wanneer men zich soms tot miljoenen volgers
richt. Onze stem verraadt ons. Het is op TikTok dan ook veelvoorkomend dat men mensen
ziet spreken zonder het gebruik van hun eigen stem. Heel vaak worden er scènes uit film of
series, net als popnummers, gelipsynct. Soms worden er zelfs stemcomputers gebruikt.
Op die manier ontstaat er op sociale media een unieke hedendaagse combinatie van
hyperpersonalisering en totale depersonalisering.
Tegelijkertijd vinden allerlei ontkoppelingen plaats: het lichaam komt los van het beeld, de
stem wordt gescheiden van het lichaam. Men ziet voortdurend nieuwe cadavres exquises.
De taal van sociale media is de taal van abstractie.
Wanneer er wel ‘gesproken-geschreven’ wordt, horen we vaak een taal die ons wil over
tuigen van iets spectaculairs. Een taal die hopeloos smeekt om aandacht: clickbait. Ze
lijkt te zeggen: I’m just great. Maar deze taal heeft onbewust altijd iets ondermijnend. Ze
is voorspelbaar, generisch en banaal: it is what it is. Het is de taal van berustende hysterie.
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HET LICHAAM ALS TEMPLATE
Wat gebeurt er wanneer we deze generische templatetaal uit haar gebruikelijke context
halen? Voor onze laatste voorstelling Ambient Theatre Fury (2022) hebben we een verza
meling content tot tekst herleid. Losgerukt uit de vertrouwde context kreeg onze verzame
ling iets verlorens. We isoleerden elementen en onderbraken daarmee de stroom waarin
flarden content eindeloos circuleren. Op die manier wilden we deze ‘saved phrases’ herbe
stemmen, ze ‘redden’. Maar van wat?
De taal van online daten is een taal die zich losgekoppeld heeft van tijd. Een bewaard onlinegesprek behoort nooit echt tot het verleden, maar ook nooit echt tot het heden. Deze taal
heeft zich in die zin afgescheiden van een toekomstigheid. Het gaat niet over een mogelijke
ontmoeting. Het gaat niet over wat er zich mogelijk in de toekomst tussen twee mensen
afspeelt. Dit spreken-schrijven is immers niet verbonden aan acties of handelingen die
deze toekomst zouden vormgeven. Deze taal moet zich nooit verwerkelijken, maar dient
om het ‘altijd beschikbare nu’ te rekken. Ze moet nooit concreet gemaakt worden; men
weet ook niet meer goed hoe. Maar het voorgevormde sjabloon van de template vindt
net belang in zijn toekomstige bruikbaarheid. We bewaren onze templates, onze ‘saved
phrases’, maar zonder reden. Beloftes blijven niet alleen onvervuld, ze worden zelfs niet
gemaakt. Onze afstand tot elkaar ligt al bij voorbaat vast.

“De lichamen op scène brengen stabiliteit,
we kunnen vertrouwen op de grenzen die
het theater de lichamen oplegt.”
Het is echter belangrijk om te erkennen dat de taal die we gebruiken op deze apps niet
ontstaat in een vacuüm. Net zoals het ontstaan van sociale media dat ook niet was, maar
verbonden was aan neoliberale ontwikkelingen die westerse samenlevingen sinds de
jaren 1980 grondig hertekenden, zoals de algemene vermarkting van de samenleving,
de afbouw van een bepaald verenigingsleven, individualisering enzovoort. Sociale media
vulden een leegte in, waren een reactie op een bepaalde sociale crisis; ze hebben deze
versneld maar zijn er niet de oorzaak van. In ieder geval produceren ze op hun beurt weer
een nieuwe sociale realiteit, met een eigen soort sociaal drama en lijden. Maar dit lijden
wordt geen reden toegekend, voelt betekenisloos.
Welke nieuwe bestemming kan theater geven aan de ‘bestemmingloosheid’ van deze taal?
Een mogelijk antwoord is dat het lichaam op theater aanwezigheid verleent aan een taal
getekend door afwezigheid. Maar wat is de waarde van deze aanwezigheid? Ze installeert een
confrontatie die voor een theatrale spanning kan zorgen, maar ons niet per se doet nadenken
over de structurele oorzaken van deze afwezigheid, dit vacuüm. De onmiddellijkheid en fysieke
aanwezigheid van het theater wordt een soort safe haven voor de abstractie en leegte waar
we op het internet mee geconfronteerd worden, maar die zich ook daarbuiten ontwikkelt.
Het abstraherende effect van taal is een tijdloos gegeven. Templates zijn niet nieuw,
men heeft altijd vertrouwd op gekende vormen om te communiceren. Wat bij online taal
etcetera 169
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specifiek is, is dat ze de werkelijkheid niet alleen vervormt maar ze ook actief uitholt, en
daarmee een specifieke sociale realiteit creëert.
Maar de uitdaging is niet per se de leegte van de woorden zelf, wel de leegte waarin ze
uitgesproken worden. Wanneer we deze ervaring van holheid foutief herkennen en ze
alleen aan de templatetaal of internetcultuur zelf toe schrijven, lijkt het alsof we ze kunnen
redden door ze te verplaatsen naar een onmiddellijke, tastbare realiteit, bijvoorbeeld die
van het theater. Het lichaam lijkt de laatste zekerheid te zijn die we hebben. ‘We zijn er’,
de woorden krijgen opnieuw concreetheid. De lichamen op scène brengen stabiliteit, we
kunnen vertrouwen op de grenzen die het theater de lichamen oplegt. De lichamen zijn
deze keer de vertrouwde vormen, de templates.
Theater is in principe een plek waar het lichaam virtueel, als in dromend, kan zijn. Wanneer
(podium)kunst door de komst van het internet altijd ingekapseld zit in een eindeloze beel
denstroom, kan ze dan nog haar eigen virtuele lichamen en nodige illusies verzorgen?
Wordt binnen het theater vandaag vooral de materialiteit van diens werkelijkheid beves
tigd, maar niet genoeg haar virtueel potentieel? Theater kan sensualiteit bieden aan
content die geur noch smaak heeft. Maar kan het de leegte waarin die content ontstaat
ook transformeren of overstijgen? Wanneer we de templatetaal in het theater brengen,
kunnen we deze dan omvormen tot iets dat wel nog beloftes maakt en droomt?
In het theater kunnen we een portret neerzetten van de leegte die ons omgeeft, en de
specifieke emotionaliteit die deze blankness voortbrengt bij online generaties. Het alom
tegenwoordige spreken-schrijven wordt weer tot een verbaal spreken herleid, wat zijn
eigen bevreemdende realiteit produceert. Zo ontstaat er een dubbele vervreemding, die
de initiële vervreemding in een ander daglicht stelt. Binnen de ruimte van het theater is
een bepaalde abstractie mogelijk die elders moeilijker is, en die daardoor de inwisselbare
abstractie van de online taal kan blootleggen. Op scène ontstaat een andere instabiliteit,
nieuwe vreemdheden in een steeds onwaarschijnlijkere (theatrale) wereld. Iets ongearticu
leerds, recalcitrants. Een personage uit een stuk van Bernard-Marie Koltès beschrijft diens
situatie aan het eind van het stuk: ‘robbed, naked and without weapons’. Misschien is dat
de conditie waarin we ons bevinden en die template-taal probeert te bedekken, maar waar
ze niet in slaagt. Er is iets verborgen maar het weet niet in welke vorm het moet verschijnen.

Anna Franziska Jäger is actrice, performer en
theatermaakster. Ze studeerde aan het KASK. Met
Nathan Ooms creëerde ze onder meer Bartlebabe (2021)
en Ambient Theatre Fury (2022).
Nathan Ooms is acteur, performer en theatermaker.
Hij studeerde aan het KASK. Met Anna Franziska Jäger
creëerde hij onder meer The Honey House (2021) en
Ambient Theatre Fury (2022).
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Ik ben taal. Ik begon met vier letters. Ik begon bij jou. Als een kiem
ontsproot mijn naam uit jouw gedachten. Ik was een naam ook al
was ik er nog niet. Vanuit jouw buik hoorde ik het zieden van de
Noordzee, het rollen van de golven, het krijsen van de meeuwen,
de verschillende tongen die vielen. Ik hoorde de gedempte zang
van sirenen, een grootmoeder en een zus die op me wachtten,
een onderwatertaal die me alsmaar zou blijven achtervolgen.
Ik hoorde een embryonaal wiegelied, de stilte van een vadertaal.
In mijn baarmoederdromen was jij de enige die me toesprak.
Met een tik van je moedertong tegen je tanden benoemde je me.
Na negen maanden gaf je me met slechts vijf letters een plek
in de wereld, verder weg van jou. Enkel jij ontcijferde mijn taal
moeiteloos. Mijn amorf gebrabbel, de klanken die alleen jij en
niemand anders kon ontleden, altijd weer die vraag naar jou. Als
kersverse zaailing zoemde het tussen mijn lippen en ontsproot
ook jij al snel uit mijn eerste vier letters. Mama. Zonder jou is er
geen taal.
Ik besta uit meerdere tongen. Krampachtig krullen ze zich in
allerlei vormen. Tegen mijn gehemelte willen ze letters kneden, ze
proberen de Engelse hymnes van mijn grootmoeder te hummen,
ze proberen mee te playbacken met mijn oudere zus. In een
mondholte die soms als een leeg nest aanvoelt, nog net warm
genoeg, troost ik me met de gedachte dat je je tong niet kunt
inslikken, dat niets ooit echt leeg is, dat er altijd iets is dat blijft.
•
Ik ben kind. Ik ben vier letters. In mijn hoofd stormt het talen.
Op het strand van Oostende sprokkel ik mijn woorden bijeen als
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drijfhout. Het hout is broos maar weerbaar, in allerlei vormen
gepolijst door zout, zee en schelpen. Ondertussen waait de wind
wispelturig uit alle richtingen.
Hoe meer wind, hoe meer ‘moutontjes’ op de golven, zeg je. Je
lacht om mijn verwarring en wijst naar de zee tot ik het zie. Het
witte schuim op de hoogste golven lijkt inderdaad op schaapjes.
Wanneer ik op een later moment de slaap niet kan vatten en te
horen krijg dat ik ‘schaapjes moet tellen’ is het enige wat ik zie
golven, gitzwart tot het opnieuw ochtend wordt.
Op het strand toon je me het land van jouw moeder, mijn
grootmoeder, daar aan de horizon. De Canterbury Tales, het
walhalla dat Marks & Spencer is, de sponge cakes, de fig rolls,
de After Eights. Terwijl ik het silhouet van de Big Ben meen te
ontwaren, nestel ik mijn oor in een schelp. Ik hoop het land van
mijn grootmoeder te horen, het wiegende gras van de meadow,
de blatende schaapjes op de golven. Maar ik hoor enkel hoe
windstil mijn vadertaal waait.
Op het strand speel ik met meertalige vriendinnetjes. Iraanse,
Turkse, Franse, West-Vlaamse. Het zand stuift in onze ogen en
de wind verhult onze spraakverwarring, neemt de letters mee
in zijn vaart en vervaagt ze. Maar we zijn overmoedig en roepen
‘Kijk hoe buigzaam onze woorden zijn, geen enkele wind kan ons
knakken’. Soms, wanneer de wind hard waait en je daardoor de
twee laatste lettergrepen van Merhaba niet hoort, dan krijg je
Mère. Soms hoor je meer wanneer de wind veranderlijk waait.
Op het strand leer ik rekenen met schelpen. Met de mooiste
schelpen koop ik kleurrijke papieren bloemen. Aan de kinderen
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op het strand vraag ik hoeveel letters hun alfabet telt maar
niemand heeft genoeg vingers om de aantallen te benoemen.
‘s Nachts stormt het opnieuw talen in mijn hoofd: wat gebeurt
er als de aantallen niet meer overeenstemmen? Wat gebeurt er
als onze talen elkaar niet perfect overlappen? De schaapjes op de
golven tellen helpt die nacht niet.
In de zetel kijken we samen naar je lievelingsreisprogramma
op France 3: Des racines et des ailes. Op Frans-Polynesië is een
zangvogel met uitsterven bedreigd. Ik vraag je waarom de vogel
niet gewoon wegvliegt, vogels zijn toch vrij en kunnen toch overal
hun taal spreken? Je sust me met een kus op het voorhoofd en
vertelt me dat het Turkse woord voor vogel kuş is. K-U-S. Maar de
-s heeft een extra krulletje, een golfje onderaan. Moeder. Zonder
jou is er geen taal.
Vandaag ben ik boom. Ik ben vier letters. In mijn kruin fluiten
verschillende vogels. Uitheemse, inheemse, overzeese.
Huismussen en honingeters, Turkse tortels, rouge-gorges,
blackbirds. Elke vogel zingt zoals ie gebekt is. In kukeleku’s en
cocorico’s. Sommige nestelen zich, voeden hun jongen, nemen
een Babel-bad in de poeltjes aan mijn voeten, andere trekken
verder richting het Zuiden. Birds of one feather flock together,
zeggen ze, maar ik weet niet of dat per se zo is. In mijn kruin
zingen verschillende vogels, in veelkleurige harmonieën.
Zoals elke boom in een woud onderga ik mijn context. Af en
toe ontwortel ik mezelf, zo voorzichtig mogelijk, met buigzame
takken en schaduwrijk gebladerte, om de vogels niet te
verjagen, hun nesten niet te verwoesten. Op een nieuwe plek
probeer ik zo ver mogelijk te reiken, opnieuw te aarden. Steeds
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stoten mijn wortels op nieuwe, nog ongekende netwerken van
schimmeldraden. Ondergronds tasten we af, we praten met
elkaar als communicerende vaten, het voelt bijna elektrisch.
Wij zijn taal. Wij zijn meer. Meer dan de optelsom van onze
alfabetten.
In Antwerpen wiegeliedt de wind nu al een tijd door mijn
bomen. In de Borgerhoutse straten lach ik om de Marokkaanse
vrouwen die in de meest Antwerpse tongval kibbelen. Bij
bakkerij Günaydın haal ik mijn beste Turks boven om een
brood te bestellen en word ik ongevraagd overladen door tal
van zoetigheden: baklava, revani, tulumba. Van alles moet
ik proeven. In de Turkse avondles leer ik dat het woord ‘yurt’
vaderland betekent. De nomadische tent representeert het
constant onderweg zijn maar betekent ook dat je je overal
thuis kunt voelen, dat je niet per se hoeft te wortelen. Tijdens
de lessen van een nooit aangeleerde vadertaal leer ik dat taal
een veranderlijke plek is om in te wonen, en dat je als een
heremietkreeft altijd op zoek kunt gaan naar een nieuwe schelp
om in te groeien. Dat je je oude schelp windstil kunt achterlaten.
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Illustraties: Dieter De Schutter
Tülin Erkan is schrijver, redacteur en copywriter.
Ze groeide op in een meertalig nest. In haar
debuut Honingeter onderzoekt ze de frictie tussen
moedertaal en vaderland.
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