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Het multiculturalisme lijkt dus enerzijds achterhaald door 
feiten (de veralgemeende métissage) die het niet goed kan 
plaatsen binnen zijn cultuurconcept (culturen als intern re-
latief homogene en naar buiten toe relatief gesloten eilanden 
die hun eigenheid hebben en die niet mogen verliezen). En 
anderzijds lijkt het multiculturalisme, daar waar het zich 
politiek heeft kunnen doordrukken, tot een fiasco te hebben 
geleid: ‘Statt Pluralität bildet sich Partikularismus, statt Bür-
gerlichkeit entsteht eine Diktatur der Minderheiten’. Auteurs 
als Welsch, Finkielkraut2 of, dichter bij ons, Procee3, zijn dan 
ook op zoek naar een nieuw cultuurbegrip dat het multicul-
turele geweld aan banden zou kunnen leggen. Aangezien de 
plausibiliteit van hun ‘transculturele’ alternatief sterk lijkt af 
te hangen van de mate waarin men door hun kritiek van het 
multiculturalisme overtuigd wordt, zal ik in een eerste be-
weging die kritiek onder de loep nemen, om vervolgens een 
andere kritiek te formuleren die zowel multi- als transcultu-
raliteit betreft en die in hoofdzaak draait rond het mijns in-
ziens foute concept van alteriteit en verschil dat men in beide 
opvattingen terugvindt en dat hen bij elkaar houdt.

1. Hand(-schoen) in hand(-schoen)

Voor de transculturalist komt de positie van het multicultura-
lisme neer op een nieuwe vorm van racisme (1) dat achter een 
masker van respect en geïnteresseerdheid een grondige indif-
ferentie ten aanzien van de Ander verbergt (2) en dat cynisme 
eigenlijk te danken heeft aan een conceptuele verwarring in het 
onderliggend identiteits- (3) en cultuurconcept (4). Ik bespreek 
voorlopig alleen de eerste drie elementen van deze kritiek.

Waar het klassieke racisme had gepoogd verschillen te hi-
erarchiseren, heeft het multiculturalisme een andere manier 
gevonden om het Verschil te bezweren: door het te ‘verabsolu-
teren’. In plaats van een denken in termen van raciale inferi-
oriteit en superioriteit, krijgt men nu een denken dat iedere 
differentie wil respecteren voor wat ze is. Uit angst om in dat 
respect tekort te schieten bepleit het de principiële gelijk-
waardigheid van alle verschillen. Deze wending werd moge-
lijk door de ontdekking dat het niet de cultuur is die een func-
tie is van het ras, maar dat ‘het ras – of wat men daar in het 
algemeen onder verstaat – een functie naast andere is van de 
cultuur’4. In plaats van ongelijkwaardige rassen, krijgt men 
dus absoluut gelijkwaardige culturen. 

Maar zoals het ras destijds een factor was waartoe alle an-
dere herleid konden worden, zo krijgt nu de ‘eigen’ cultuur 

een zelfde totaliserend karakter: ‘op het moment zelf waarop 
men aan de andere mens zijn cultuur teruggeeft, berooft men 
hem van zijn vrijheid: [...] hij is nog slechts een staal, de ver-
wisselbare representant van een particuliere zijnsklasse’. In 
naam van een diepere culturele essentie in hen, worden indi-
viduen beroofd van hun autonomie. In plaats van anderen te 
zijn, worden zij opgeslorpt door die grote Ander die men hun 
eigen cultuur noemt. En tegen die Ander hebben zij niet het 
minste verweer meer, aangezien zij hun zelf aan die Ander 
ontlenen en hij het is die al in hen denkt nog voor zij begin-
nen te denken. Het verlichte project van het zich losmaken 
van de eigen traditie (arrachement) in naam van autonomie 
en van universaliteit, moet plaats ruimen voor een cultureel 
neoromantisch denken dat het behoren en het verworteld zijn 
(appartenance) tot ordewoorden verheft en in plaats van het 
particuliere (deze cultuur) tegenover het universele (de mens-
heid) te stellen, in het particuliere een incarnatie van het uni-
versele ziet5. Incarnatie die dus moet gerespecteerd worden 
voor wat ze is en gevrijwaard worden van iedere contaminatie 
door iets anders. Absolute gehoorzaamheid aan de eigenheid 
in ons, bijna paranoïde afkeer van besmetting door vreemde 
elementen die het eigen cultureel blazoen volgens een strikt 
totalitaire logica zal proberen schoon te houden: iedere smet 
op dat blazoen zal de schuld van een vreemde indringer zijn, 
d.w.z. van een element dat niet uit de eigen cultuur kan ko-
men, maar er van buitenaf in binnengedrongen is. Dit ver-
schijnsel vindt men bijvoorbeeld terug in de pogingen van 
Oost-Europese nationalisten om een verklaring te vinden 
voor het feit dat hun zo gevierde nationale culturen dan toch 
jarenlang communistische regimes hebben gevoed: er moet 
iemand achter het communisme gezeten hebben, een andere 
etnische groep bijvoorbeeld.6

Men ziet, zo concluderen de transculturalisten, waartoe 
dat schijnbaar o zo tolerante multiculturele gedachtegoed 
leidt: tot een romantisch fixeren van feitelijke verschillen tus-
sen culturen, tot een paranoïde versterking van isolement. 
Maar ook tot een publieke rechtvaardiging van de status quo 
en een veralgemeende cynische onverschilligheid in naam van 
het Verschil. Want als het niet de ander is, maar de cultuur in 
of achter de ander die ik moet respecteren, dan verlies ik ook 
alle middelen om hem tegen zijn grote Ander (zijn ‘eigenste 
eigenheid’, zijn cultuur) te beschermen: armoedecultuurthe-
orieën bijvoorbeeld7 kunnen misbruikt worden om in naam 
van het respect voor de cultuur van een bepaalde groep – cul-
tuur die de groep juist arm houdt – te beslissen dat interventie 
misplaatst zou zijn. 

Baudrillard geeft een ander, soortgelijk voorbeeld dat, 
mocht het ook maar voor de helft waar zijn, de haren ten 
berge zou moeten doen rijzen: Artsen Zonder Grenzen ‘stelt 
vast dat de Afghanen er de voorkeur aan geven de hun toege-
wezen geneesmiddelen clandestien verder te verkopen i.p.v. 
ze te gebruiken. De verantwoordelijken houden een hart-

Chokri Ben Chikha en Flore Opsomer:

In Transculturele Vibraties van Rudi Visker vinden we ons terug in de analyse die hij 
uiteenzet over het multi-, inter-, en transculturalisme. Theoretische analyse is voor 
Union Suspecte echter niet de geliefkoosde methode om met deze begrippen om te 
gaan. Wij zijn geen theoretici maar theatermensen en proberen op een organische ma-
nier een antwoord te geven op de snel evoluerende maatschappij. Onze samenleving 
in overgang is een complex gegeven, waarin onze identiteit telkens opnieuw in vraag 
wordt gesteld. Om niet te trappen in de valkuil van oeverloze discussies en de holle 
retoriek over het multi-, inter-, of transcultureel theater kiest Union Suspecte voor 
geëngageerd theater. 
Voor ons is geëngageerd theater, theater dat de complexiteit en de structuren van onze 

snel veranderende samenleving probeert bloot te leggen. We stellen vast dat anno 2007 holle 
leuzen en simplificaties welig blijven tieren. Vandaag is het schreeuwerige en krampachtige dis-
cours van ‘wij’ en ‘zij’ onder het mom van ‘het debat aanzwengelen’ zeer uitgebreid. Dit discours 
botst met een complexer wordende realiteit. Union Suspecte blijft overtuigd artistieke activitei-
ten brengen en gaat deze complexiteit niet uit de weg maar zet ze op de planken brengen. 

Wij zijn ons bewust van het holle multiculturele theater dat simplistische oplossingen 
tracht te formuleren. Aan de hand van ons geëngageerd theater willen wij, via onder andere 
persoonlijke verhalen, een wereld tonen in al haar weerbarstigheid, zonder een éénduidig 
standpunt in te nemen of directe oplossingen via theater aan te bieden. Steeds brengen we aan, 
zetten we aan tot denken, maken we gevoelens los, maken we bespreekbaar… Dat onderscheidt 
ons van het holle multiculturele theater. Om verwarring te vermijden kiezen we resoluut voor 
de term geëngageerd theater. 

Met ons geëngageerd theater pogen we op de scène het artistieke en het maatschap-
pelijke debat samen te brengen. Toch horen we zeggen dat Union Suspecte het gezelschap is 
dat allochtonentheater maakt. Zowel extreems rechts als de goedbedoelende multiculturalist 
catalogiseert ons onder allochtonentheater. Zo valt op hoe sterk dit debat is ingebed in een sta-
tisch wij/zij denken: ik en de andere. Een discours waar Union Suspecte aan voorbij wil gaan. 
Het binaire wij/zij bevestigt en versterkt het verschil tussen mensen met verschillende cultu-
rele achtergronden, tussen individuen. Er is – zoals Visker stelt – geen plaats voor een inter-, 
een tussenruimte. Er wordt enkel gefocust op de verschillen door hen naast elkaar te plaatsen 
en tegen elkaar op te zetten. 

De dualiteit autochtoon-allochtoon zorgt voor de stigmatisering van de ander. Zo 
blijft men steken in een impasse, die alleen maar vergroot door de term ‘allochtoon’ voor alles 
en nog wat te gebruiken dat buiten de ‘norm’ valt, wat niet past binnen het eurocentrisch den-
ken. Hildegard de Vuyst zegt hierover: ‘allochtoon is een containerbegrip, dat naargelang de 
context anders gebruikt en aangevuld wordt.’ (KVS Express, augustus-oktober 2006)

Deze benadering van de term ‘allochtoon’ bevestigt de angst voor de ander. Het toont 
schrijnend aan dat de modale westerling niet klaar is voor een transculturele samenleving, waar-
in niet meer vanuit ik en de Ander wordt gedacht, maar waar die dualiteit wordt overstegen. Het 
zou geen eenrichtingsverkeer mogen zijn, waar de ene zich moet aanpassen aan de andere.

Als gezelschap willen we via ons geëngageerd theater ingaan tegen dit eenrichtings-
verkeer. We willen die structuren blootleggen en confronteren met de realiteit. We zoeken die 
structuren en analyseren die realiteit door het doorprikken van clichés (VIVeALDI!, 2003), het 
decontextualiseren van religieuze symbolen (Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, 2005), het spelen 
met het collectief geheugen (Singhet ende weset Vro, 2006), het herinterpreteren van de Grote Ver-


