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HETPALEIS, theaterhuis voor kinderen, jongeren 
en kunstenaars in het hart van Antwerpen

  Nieuwe premieres:

 
HETPALEIS (4+) CONCERT VOOR KLEUTERS - VANAF 22/12/07 

Terug naar

HETPALEIS (10+) OVER ONGEKENDE VERLANGENS EN EENZAAMHEID - VANAF 8/2/08
 

En ook: 
U bent mijn moeder (HETPALEIS 10+): herneming van de breekbare voorstelling met Sien Eggers 

- Christine Van Broeckhoven praat over dementie  De Tuin: De imaginaire Stad (4+): interactief kunst-
werk waaraan je zelf kan meebouwen  De Tuin: Licht! (10+): experimenteren met alle vormen van licht

 INFO EN RESERVERING: 03 202 83 60
WWW.HETPALEIS.BE VOOR ALLE INFORMATIE, NIEUWS, SPEELDATA, FOTO’S, LESMAPPEN, RECENSIES EN VEEL MEER
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4	 Edito	Nadenken	over	de	
toekomst	is	investeren	in	het	nu.

6		 Agnès Geoffray vroeg	mensen	
met	de	huidaandoening	
dermografie	of	ze	op	hun	

	 lichaam	mocht	schrijven.		
Het	resultaat	is	een	fysieke	
mapping,	een	spel	tussen	lichaam	
en	taal	als	toekomstprojectie.

8		 Vooruitziendheid 
Tegenwoordig	proberen	we	de	
toekomst	niet	meer	te	plannen,	
maar	gieten	we	haar	in	een	
scenario.	Liam	Gillick	gaat	na	
welke	weerslag	die	scenario-
mentaliteit	heeft	op	tijdreizende	
film-	en	televisiepersonages.

13		 Zo veel om te vragen…		
Bojana	Cvejic			en	Danielle	
de	Regt	vroegen	een	aantal	
theaterspecialisten	om	een	
futurologische	enquête	in	te	
vullen.	De	inzet	is	hoog,	de	hoop	
is	groot:	de	toekomst	van	het	
theater.	Deel	1	van	de	steekproef	
start	hier.

19		 Herinner je vandaag… 
Hoe	kunnen	we	eigenlijk	
verschillende	toekomsten	
bedenken?	En	nog	belangrijker:	
hoe	kunnen	we	dat	samen	doen?	
Manuela	Zechner	licht	haar	
Future Archive Project toe,		
en	schetst	een	overzicht	van	

	 het	futuristisch	denken	van	
	 toen	en	nu.

25		 10-15 seconds autoshot picture 
performance		
Beeldbijdrage	van	Johanna	Kirsch.

29		 Zeit: Gegenwart  
Paul	Scheerbart	was	een	moder-
nistische	theaterauteur	die	zich	
liever	bezighield	met	een	posi-
tieve	kijk	op	het	heden,		
dan	met	een	utopisch	beeld		
van	de	toekomst.		
Christophe	Van	Gerrewey	over-
loopt	zijn	werk,	en	komt	tot	de	
conclusie	dat	de	toekomst	te	
allen	tijde	verdoemd	is	tot	het	
domein	van	het	onzegbare	en		
het	onvoorstelbare.

33		 Zo veel om te vragen… 		
Deel	2	van	de	steekproef:		
Paula	Caspao	stuurde	een	essay	
dat	pleit	voor	een	theatertoe-
komst	waarin	alle	multi’s	inter’s	
en	trans-en	weggevaagd	zijn,	
en	het	verschil-denken	weer		
koning	te	rijk	is.

37	 Profeet of paljas		
Maarten	Soete	verzamelde	een	
aantal	historische	profetieën	
over	het	theater,	maakte	er	
een	puzzel	van,	en	laat	je	
spelenderwijs	zoeken	naar	
de	absolute	waarheid	die	alle	
visioenen	overstijgt.

41			 We hebben geen geld, 
dus moeten we nadenken 
‘Speculatief	pragmatisme’.

	 Het	is the talk of the town,	maar	
wat	is	het	nu,	en	wat	kun	je	
ermee?	Bojana	Cvejic			legt	uit.

49		 Geen ‘als en ‘dan’ zonder 
 ‘hier’ en ‘nu’ 
 Anne	Dekerk	en	Elke	Van	

Campenhout	slaan	samen	
met	Raven	Ruëll	en	Sara	
Debosschere	aan	het	fantaseren	
over	hun	eigen	toekomst	als	
theatermaker.	Een	science-
fiction-verhaal	over	mensen		
met	een	missie.

53		 Ik werk en denk als een 
fictionaut. 

 Er	is	geen	geschiedenis,	alleen	
maar	fictie.	Een	beeldbijdrage	
van	Jack	Hauser.

56		 Zo veel om te vragen…  
Deel	3	van	de	steekproef:		
Rudi	Laermans	stelt		vragen	
naar	de	toekomst	van	het	theater	
gelijk	aan	vragen	naar		
de	bekende	weg	die	eindigt		
in	een	doodlopende	straat.
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59		 ‘Ik vrees dat ik behoor tot een uitstervend ras’  
Geert	Sels	sprak	met	Pol	Arias	naar	aanleiding	van	zijn	afscheid	als	criticus.	
Een	interview	dat	het	kritische	verleden	en	heden	op	de	snijtafel	legt.

65		 Door het sleutelgat  
Beeldbijdrage	van	Wim	Vandekeybus.

71	 Excessief burgerlijke religiositeit  
Pieter	T’Jonck	zag	Jan	Fabres	Requiem für eine Metamorphose tijdens	de	
Salzburger Festspiele. Een	overdadige	Fabre	in	een	bastion	van	burgerlijkheid,	
het	had	zeker	wel	iets…

74		 ‘Wij’ zeggen, een extreme oefening  
Jeroen	Peeters	geeft	aan	de	hand	van	Jean-Luc	Nancy	tekst	en	uitleg	bij	Vera	
Mantero’s	choreografie	van	het	samenleven.

>>  Futurologie 

<<  Etc.
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Info & tickets  070 23 39 39  www.demunt.be

SASHA WALTZ
Dido & Aeneas 
12, 13, 15, 16 & 17.1.2008
THÉÂTRE NATIONAL

SIDI LARBI CHERKAOUI
Myth 
16 & 17.2.2008 
KVS_BOL

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Creatie 2008 Bach / Webern
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 & 15.3.2008
KAAITHEATER

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
D’un soir un jour
20, 21 & 22.3.2008 
DE MUNT

AKRAM KHAN & SYLVIE GUILLEM
Sacred Monsters
9 & 10.5.2008
DE MUNT

NEDERLANDS DANS THEATER 1
Jirí Kylián - Lightfoot León 
Tar and Feathers - Wings of Wax
Creatie 2007
19, 20 & 21.6.2008
THÉÂTRE NATIONAL
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Je	zou	het	een	hoogst	speculatieve	oefening	kunnen	noemen,	om	een		

nummer	te	maken	over	de	toekomst.	Er	is	een	nabije	toekomst,	waarin	je	

het	eigenlijk	hebt	over	het	heden	met	minimale	aanpassingen.	Je	bedenkt	

een	nieuwe	muntunie,	of	blaast	een	paar	grenzen	op.	Je	veegt	Amerika	van	

de	kaart,	en	schuift	China	op	zijn	plek.	Je	vertekent	de	wereldbol	door	pool-

ijs-overstromingen	en	vluchtelingenstromen.	Je	behandelt	een	individu	als	

een	product,	seks	als	een	transactie,	en	liefde	als	een	contract.	En	voilà,	je	

zit	in	een	nieuwe	wereld,	met	alle	politieke,	ethische	en	existentiële	vragen	

vandien.	Je	kan	natuurlijk	ook	verder	denken	over	een	toekomst	een	paar	

lichtjaren	hiervandaan.	Een	verre	toekomst,	waar	niemand	zich	een	beeld	

van	kan	vormen:	de	toekomst	van	de	SF,	met	bliepende	machines,	wrieme-

lende	organismen,	slijmerige	personages,	en	een	onontwarbare	plot.	Er	is	

een	Sokurov-toekomst,	waarin	de	existentiële	leegte	zich	uitstrekt	zover	

het	oog	reikt.	Er	is	de	toekomst	van	Houellebecq,	waarin	elk	individu	zich	

heeft	opgesloten	in	zijn	eigen	privé	bubbel.	Er	is	de	farce	van	de	toekomst	à	

la	Tati,	of	de	viscerale	organische	transfomaties	van	Cronenbergh.	

De	voorbeelden	uit	de	film	en	de	literatuur	zijn	legio,	maar	het	theater	lijkt	

zich	heel	wat	minder	bekommerd	om	wat	er	staat	te	gebeuren.	De	meeste	

theatermakers	lijken	mordicus	veroordeeld	tot	een	eeuwig	nu.	Misschien	

vanuit	de	basisaanname	dat	theater,	en	in	het	bijzonder	‘performance’,	

net	dat	medium	is	dat	zich	hier	en	nu	afspeelt.	Dat	een	spiegel	is	van	onze	

hedendaagse	conditie.	Met	de	live	aanwezige	acteur	als	middelpunt	van	

onze	ervaring.	In	die	context	wordt	het	denken	over	de	‘toekomst’	vaak	

gezien	als	een	speelse,	ietwat	onzinnige	oefening	in	het	ondenkbare.	Een	

vorm	van	ethisch	onverantwoord	escapisme.	

elke van campenhout, etc.

nadenken over de toekomst 
investeren in 
het nu.

=

still	uit	raumpatrouille	orion
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De	geëngageerde	theatermaker	stelt	zich	op	in	een	radicaal	

heden:	in	de	politieke	en	sociale	realiteit	die	hem	omringt.	

Of	in	de	extreme	doorvoering	van	precies	dat	‘actuele’	

kenmerk	van	het	theater:	de	concrete	gedeelde	ontmoe-

ting	met	het	publiek.	Uit	de	survey	die	Etcetera	uitvoerde	

over	‘hoe	het	theater	er	binnen	50	jaar	zou	gaan	uitzien’,	

bleek	dan	ook	een	grote	terughoudendheid	tegenover	de	

toekomst	van	het	theater.	Het	is	een	medium	dat	ondanks	

zichzelf	reactionair	lijkt	te	zijn,	dat	nog	steeds	geassocieerd	

wordt	met	nostalgische	bespiegelingen.	Een	plaats	waar	de	

gemeenschap	zich	verzamelt	om	zichzelf	te	zien	voor	wat	ze	

zijn,	niet	voor	wat	ze	dreigen	of	hopen	te	worden.	Het	theater	

van	vandaag	speelt	namelijk	meer	en	meer	op	herkenning:	

niet	alleen	als	een	psychologisch	proces	(ik	herken	in	de	

acteur/handeling	op	scène	iets	wat	ik	voor	mijzelf	in	het	

dagelijkse	leven	verborgen	houd,	en	dus	ben	ik	ontroerd	

of	geraakt),	maar	ook	als	uitvergroting	van	een	sociaal-

politieke	werkelijkheid	(onze	geschiedenis	zoals	in	Raven	

Ruëlls	‘Leopold	II’,	of	de	stedelijke	hedendaagse	conditie	

van	de	migrant,	zoals	in	‘We	People’	van	Union	Suspecte).	

Voor	vele	makers	heeft	de	herkenning	de	plaats	ingenomen	

van	de	vervreemding,	vanuit	de	overtuiging	dat	je	herken-

ning	nodig	hebt	om	tot	verandering	te	komen.	Dat	je	vanuit	

herkenning	tot	discussie	en	conflict	komt,	en	dus	ook	even-

tueel	een	maatschappelijk	effect	sorteert.	

	

De	vervreemding	daarentegen,	heeft	de	laatste	jaren	heel	

wat	van	haar	pluimen	verloren.	Niet	het	minst	omdat	de	

vervreemdingstechnieken	van	weleer	intussen	gemeen-

goed	zijn	geworden	in	het	theater,	en	niet	langer	het	

gewenste	effect	sorteren.	We	kijken	niet	meer	op	van	een	

acteur	die	zich	losmaakt	van	zijn	personage.	En	we	hebben	

intussen	genoeg	collage-theater	gezien,	om	de	opheffing	

van	de	breuklijn	tussen	pop-cultuur	en	hogere	kunst	als	

vanzelfsprekend	te	beschouwen.	Natuurlijk	heeft	het	

theater	intussen	ook	nieuwe	vervreemdingsmachines	ont-

wikkeld,	onder	andere	door	toedoen	van	de	nieuwe	media.	

Maar	die	blijken	niet	altijd	even	spraakzaam.	In	een	tijd	

waarin	‘herkenbaarheid’	zo	hoog	op	de	(politieke)	agenda	

staat,	lijken	ze	zich	terug	te	trekken	in	hun	esthetische	en	

theoretische	cocon.	In	performance	en	dans	wordt	nog	ijve-

rig	gezocht	naar	manieren	om	zich	tot	die	vervreemding	

te	verhouden.	Maar	in	het	theater	zijn	de	voorbeelden	veel	

minder	talrijk.	

	

Een	Etcetera	over	de	toekomst,	stelt	precies	deze	confron-

tatie	centraal.	Denken	over	de	toekomst	betekent	dat	je	

vanuit	de	herkenning	de	vervreemding	tegemoet	treedt.	

Een	verhaal	vertellen	over	de	toekomst,	betekent	dat	je	je	op	

een	constructieve	manier	wilt	verhouden	tot	het	heden.	In	

die	zin	kan	je	‘futurologie’	beschouwen	als	een	soort	denk-

tank	voor	het	heden:	door	een	toekomst	te	creëren,	maak	je	

voor	jezelf	ook	een	plaats	vrij	om	je	te	‘herinneren’	hoe	de	

wereld	er	vandaag	uitziet.	Om	voor	jezelf	een	perspectief	te	

onwikkelen	op	de	werkelijkheid	waarin	je	leeft.	Manuela	

Zechners	‘The	Future	Archive’	stelt	deze	oefening	centraal,	

door	twee	mensen	met	mekaar	te	laten	dialogeren	over	

mogelijke	‘toekomsten’.	Inderdaad,	niet	één	Toekomst,	

maar	oneindig	veel	mogelijkheden,	die	elk	vanuit	zijn	eigen	

preoccupaties	en	vragen	ontwikkelt.		Maar	elke	toekomst	

houdt	tegelijkertijd	wel	een	engagement	en	een	verant-

woordelijkheid	in.	Zoals	zij	stelt	in	haar	tekst,	gaat	het	

in	het	creëren	van	een	toekomst	niet	om	een	vrijblijvende	

denkoefening.	We	leven	elke	dag	met	de	toekomstvoorspel-

lingen	die	overheden	en	bedrijven	voor	ons	ontwikkelen,	

en	door	er	mee	te	leven	maken	we	die	voorspellingen	ook	

waar.	Haar	future archives zijn	stuk	voor	stuk	voorstellen	

om	andere	perspectieven	naast	deze	dominante	verhalen	te	

plaatsen.	Om	te	komen	tot	een	gedeeld	imaginair	denken,	

dat	toch	de	individuele	hoop	van	elk	van	ons	een	plaats	

geeft.	Om	te	komen	tot	een	denken	over	wat	er	allemaal	nog	

mogelijk	is,	in	plaats	van	toe	te	geven	aan	een	dwingend	

klimaat	van	angst,	onveiligheid	en	verscheurdheid.	

	

Denken	over	de	toekomst	impliceert	dat	je	kiest	voor	ver-

andering.	De	meeste	sciencefictionverhalen	functioneren	

als	laboratoria	van	het	heden.	Je	ziet	futuristische	steden,	

waarin	het	verkeer	door	de	lucht	verloopt,	of	waarin	je	seks	

kunt	hebben	op	afstand.	Of	postapocalyptische	taferelen,	

waarin	de	apen	het	hebben	overgenomen	van	de	mens,	

maar	waar	nog	steeds	dezelfde	machtsverhoudingen	spelen	

als	voorheen.	Ondanks	een	omgevallen	Vrijheidsbeeld.	

Denken	over	de	toekomst,	impliceert	dus	dat	je	kijkt	naar	

het	heden,	en	bewust	één	of	twee	parameters	van	het	

samenleven	verandert.	Architecturaal,	sociaal,	politiek	of	

wetenschappelijk.	Je	keuze	maakt	meteen	jouw	houding	

tegenover	die	potentiële	toekomst	duidelijk.	Ben	ik	diegene	

die	denkt	dat	technologie	zal	leiden	tot	non-communicatie	

of	tot	ongekende	mogelijkheden	tot	fysiek	genot?	Denk	ik	

dat	de	toekomst	bevolkt	wordt	door	monsterlijke	fluores-

cerende	konijnen,	of	geloof	ik	in	de	Tuin	van	Eden	II	(ook	

wel	Biosphere genoemd)?	Die	keuze	is	je	vrijheid	en	je	ver-

antwoordelijkheid.	De	vervreemding	van	je	nieuwe	wereld,	

leidt	misschien	tot	de	herkenning	van	je	heden.	Of	tot	een	

belofte	die	dat	heden	in	de	toekomst	kan	waarmaken.	

	

Niet	letterlijk	natuurlijk,	want	we	zijn	met	kunst	bezig.	En	

kunst	maakt	de	wereld	niet.	Maar	het	is	wel	een	vrijplaats	

voor	het	creëren	van	hoop	en	(politieke)	verbeelding.	Het	

is	wel	de	plek	waar	je	anders	leert	kijken,	waar	je	nieuwe	

ideeën	kan	ontwikkelen,	en	die	ideeën	gebruiken	als	expe-

rimenteerruimte	voor	een	samenleving.	In	die	zin	is	de	

‘futurologie’	van	de	kunsten	een	rigoureus	doordenken	van	

mogelijkheden	in	plaats	van	waarschijnlijkheden,	de	plek	

waar	vervreemding	en	herkenning	mekaar	penetreren	van-

uit	alle	mogelijke	en	liefst	ook	onmogelijke	posities.	Voor	

het	creëren	van	de	monsters	van	de	verbeelding.		

Pour le théâtre comme pour les autres...

e.v.c
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Er	bestaat	een	volk	in	de	Kaukasus	waar	de	gesproken	taal	sinds	lang	is	verdwenen.	

In	de	plaats	heerst	er	een	algemeen	stilzwijgen.	De	mensen	zijn	er	getroffen	door	een	

vreemde	aandoening.	Een	aandoening	van	de	huid.	De	dermografie.	Een	oppervlakte-

fenomeen.	Elke	schram,	aanraking	of	elk	simpel	contact	met	de	opperhuid	heeft	het	

onmiddellijk	verschijnen	van	een	wit-rozige	zwelling	tot	gevolg.	Een	zwelling	die	het	

spoor	van	de	aanraking	exact	reproduceert	en	twee	tot	drie	millimeter	dik	kan	worden.	

De	oorsprong	zou	psychologisch	zijn.	Men	heeft	het	nooit	kunnen	uitroeien.

Stilaan	verscheen	een	specifieke	lichaamstaal	ten	koste	van	de	gesproken	taal.	Het	ging	

erom	een	schrijfoppervlak	te	maken	van	het	lichaam.	Iemand	schrijft	de	boodschap	

die	hij	wil	overbrengen	direct	op	de	huid	van	zijn	toehoorder.	Men	ziet	zo	zijn	eigen	

lichaam	bedolven	onder	inscripties,	in	reliëf.	Een	lichaam	als	onthuller	van	alle	uitwis-

selingen.	Het	huidoppervlak	heeft	de	neiging	enkel	nog	de	pure	verschijning	van	het	

verlangen	van	de	ander	te	worden.	De	minste	wrijving,	streling,	zoals	de	afdruk	van	

een	hand	of	een	kus,	laat	gedurende	meerdere	uren	zijn	sporen	na.	Een	lichaam	dat	

langdurige	contacten	onderging,	verschijnt	dan	als	een	onbeschrijflijke	zwelling.

Deze	aandoening,	evenals	deze	nieuwe	taal,	verspreidde	zich	naar	naburige	regionen.

Agnès Geoffray
Yansaq, 18 november 2012
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vertaald door Daniëlle de Regt

Wat is een scenario? Een voortdurend veranderende aaneenschakeling van 
mogelijkheden. Voeg daar een beetje verschil aan toe en de resultaten ontsporen, 
ze verschuiven de plaats van handeling, en alles is anders. Er bestaat een fun-
damentele kloof tussen maatschappijen die hun ontwikkeling baseren op  
scenario’s, en maatschappijen die hun ontwikkeling baseren op planning. 
Je zou kunnen zeggen dat de grote Koude Oorlog-scheiding op het vlak van  
socio-economische structurering zijn wortels heeft in de verschillende resul-
taten die je krijgt wanneer je ofwel de ene ofwel de andere techniek toepast 
om uit te vissen hoe dingen er in de toekomst uiteindelijk zullen uitzien. Men 
beweert dat het denken in scenario’s heeft gewonnen. Onze visie op de toe-
komst wordt eerder gedomineerd door het ‘Wat-Als’-scenario dan door het 
‘Wanneer zullen we Meer Tractors nodig hebben?’-plan. Maar wat is precies  
de kwaliteit van deze scenario-mentaliteit, en hoe is het bewustzijn daarvan 
verbonden met het werk van sommige hedendaagse kunstenaars? 

Scenariodenken	domineert	westerse	culturen	op	het	gebied	

van	politiek,	economie,	film,	televisie	en	literatuur.	Aan	het	

ene	uiterste	is	een	ontwricht	gevoel	van	twijfel	van	cruci-

aal	belang	voor	het	succes	van	kapitalistische	structuren.	

Maar	anderzijds	is	de	essentie	van	het	scenariodenken	

diep	geworteld	in	andere	vormen	van	activiteit.	Het	is	een	

gangbaar	en	bepalend	kenmerk	van	alle	postmoderne	

maatschappijen.	Het	is	cruciaal	voor	de	ondernemingszin	

en	voor	de	delicate	balans	die	wordt	gezocht	door	degenen	

die	middelen	en	mensen	willen	exploiteren.	Maar	tegelijk	

is	het	ook	een	instrument	voor	degenen	die	een	verandering	

willen	bewerkstelligen.	

In	deze	tekst	zal	ik	proberen	blootleggen	hoe	de	opkomst	

en	het	aanhoudende	succes	van	het	scenario	fungeert	als	

een	instrument	dat	inherent	verbonden	is	met	het	kapita-

lisme,	en	de	strategievorming	die	daarmee	gepaard	gaat.	

Ik	zal	ook	laten	zien	hoe	sterk	het	tegenwoordig	ingebed	is	

in	film	en	televisie.	De	ontwikkeling	van	scenario’s	is	één	

van	de	cruciale	bestanddelen	die	nodig	zijn	om	de	vereiste	

graad	van	mobiliteit	en	uitvindingen	te	creëren,	die	op	zijn	

beurt	nodig	is	om	de	zogenaamde	vrijemarkteconomieën	

van	een	dynamisch	aura	te	voorzien.	En	de	productie	van	

scenario’s	is	niet	alleen	beperkt	tot	macro-economische	

theorievorming,	je	vindt	ze	ook	terug	in	andere	productie-

gebieden,	met	name	in	een	mainstream	film-	en	televisie-

structuur	die	zijn	oorsprong	kent	in	de	Verenigde	Staten,	

maar	nu	gemeengoed	is	geworden	over	de	hele	wereld.	

Kunstenaars	tasten	ook	ons	sluimerend	bewustzijn	aan	

van	hoe	scenario’s	te	allen	tijde	spelen	met	onze	verlangens	

en	situaties.	Ze	gebruiken	de	productie	van	scenario’s	en	

dat	verhoogde	bewustzijn	van	haar	technieken	en	resul-

taten	om	ons	bloot	te	stellen	aan	een	mix	van	spel,	verzet,	

Vooruitziendheid
 

  Zou de toekomst het verleden moeten helpen?
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potentieel	en	kritiek,	zonder	persé	toevlucht	te	nemen	

tot	loutere	presentatie	van	documentair	bewijs	om	het	

socio-antropologische	onderzoek	na	te	apen	van	degenen	

die	in	dienst	staan	van	scenarioproductie.	De	focus	op	het	

scenario	als	een	territorium	trekt	kunstenaars	in	een	vage	

grenszone	binnen	die	op	een	afstand	werd	gehouden	door	

modernistisch	formalisme.	Hierdoor	wordt	een	voorstel	

voor	parallelle	strategieën	mogelijk,	die	gevoelig	blijven	

voor	de	maatschappij	en	in	staat	zijn	om	momenten	van	

verandering	te	identificeren.

Het	scenario	als	een	constructie	is	onlosmakelijk	verbonden	

met	een	specifieke	set	van	ideologieën.	Het	wordt	het	beste	

gebruikt	voor	de	controle	over	situaties	waar	het	een	eis	is	

om	de	controle	op	zich	te	verbergen.	De	Wereldbank	produ-

ceert	ze,	ibm	doet	het,	Robert	McNamara	heeft	ze	verzon-

nen,	de	navo	worstelt	met	hun	gevolgen.	Maar	Greenpeace,	

straatprotestanten	en	de	nieuwe	Euro-communisten	doen	

het	ook.	Scenario’s	bieden	een	aantrekkelijk	droombeeld	

van	keuzes,	terwijl	ze	vaak	tegelijkertijd	een	beperkt	aantal	

oplossingen	voorstellen.	Het	is	daardoor	onduidelijk	of	

zulk	denken	een	ondermijning	nodig	heeft,	of	slechts	een	

grotere	aandacht	en	een	groter	bewustzijn.	In	om	het	even	

welke	situatie	waarin	men	geconfronteerd	wordt	met	een	

gebrek	aan	consensus,	worden	scenario’s	gebruikt	om	ver-

schillende	veranderingen	en	mogelijkheden	te	voorspellen	

in	relatie	tot	de	ontwikkeling	van	de	maatschappij.	In	deze	

hoedanigheid	is	het	van	essentieel	belang	voor	een	kunste-

naar	om	zich	bewust	te	zijn	van	de	strategische	spelletjes	

die	plaatsvinden	in	en	rond	de	pre-	en	postproductionele	

fases	van	zijn	werk,	de	manier	waarop	die	passen	binnen	de	

scenariomentaliteit,	en	de	manier	waarop	die	ingezet	wor-

den	om	een	bepaalde	ideologie	te	ondersteunen.

De	vaardigheid	om	zich	bezig	te	houden	met	een	premature	

scenariomentaliteit,	het	uitspelen	van	een	aantal	mogelijk-

heden	die	gebaseerd	zijn	op	een	vermenigvuldiging	van	

omstandigheden,	gebeurtenissen,	bevolkingen	en	intel-

lectuele	instrumenten,	vormt	de	basis	van	de	crisis	die	het	

vroege	kapitalisme	kende.	Sommigen	waren	zich	bewust	

van	het	potentieel	van	de	strategie,	al	was	het	maar	vanuit	

hun	weigering	om	bij	te	dragen	aan	de	massa	van	nieuwe	

ideeën	en	technologieën	die	lonkten	naar	de	opkomende	

arbeidersklasse.	Sommigen,	zoals	Marx,	gingen	aan	de	slag	

met	een	analyseproject	te	midden	van	de	verwarring	van	

de	revolte,	en	het	voor	de	hand	liggende	pleidooi	voor	een	

nieuwe	stedelijke	beroepsbevolking.	De	strijd	tussen	plan-

ning	en	actie	versus	scenario’s	en	speculatie	stond	op	het	

punt	om	los	te	barsten.

Tegen	de	jaren	zestig	had	de	werkplaats	enorme	verande-

ringen	ondergaan	door	de	voortschrijdende	ontwikkeling	

van	universeel	onderwijs.	Die	was	al	aan	de	gang	sinds	de	

schuldbewuste	hervormers	van	de	negentiende	eeuw	voor	

het	eerst	hadden	beseft	dat	ze	een	minimaal	geschoolde	en	

tegelijk	gedisciplineerde	bevolking	nodig	hadden.	Toch	

had	deze	honderd	jaar	durende	onderwijsontwikkeling	

in	de	schoot	van	een	scenariomentaliteit	uiteenlopende	

resultaten	tot	gevolg.	Planning	was	nog	lang	niet	verslagen	

door	het	scenario.	De	naoorlogse	vernieling	van	Europa	gaf	

sociale	planning	een	nieuw	contract	van	onbepaalde	duur.	

Hoewel	‘onbepaalde	duur’	in	Groot-Brittannië	uiteindelijk	

toch	bepaald	was.	De	eerste	sociale	woonblokken	werden	

gesloopt	aan	het	einde	van	de	jaren	zestig	en	het	begin	van	

de	jaren	zeventig.	Binnen	deze	tijdspanne	verschenen	de	

scenario’s	die	de	introductie	van	vagebonden	op	de	werk-

vloer	betekenden.	Geradicaliseerde,	politiek	dynamische	

koekoeks	binnen	een	ontvankelijke	beroepsbevolking	–	de	

operatie	van	een	onruststoker	van	buitenaf,	die	zich	bin-

nenwurmt	in	een	grote	onderneming,	die	zijn	collega’s	

onderwijst,	en	probeert	de	revolte	te	mobiliseren.

Tegenwoordig	gaat	ons	bewustzijn	en	gebruik	van	scena-

rio-instrumenten	verder	dan	angstige	voorspellingen	van	

het	bedrijfsleven	of	overheidsinstanties.	Het	is	grondig	

ingebed	in	multinationaal	entertainment	zoals	televisie	

en	film,	terwijl	de	angst	voor	het	subversieve	geluwd	is	bin-

nen	het	Europa	en	de	Verenigde	Staten	van	vandaag.	De	

terrorist,	die	direct	actie	onderneemt,	trivialiseerde	de	rol	

van	de	heetgebakerde	oproerkraaier	en	pakt	bovendien	veel	

beter	op	film.	Wat	als	het	vliegtuig	ontploft?	Wat	als	de	baas	

wordt	gekidnapt?	Wat	als	ze	staken	voor	een	langere	lunch-

pauze?	Terugkijken	naar	de	tijd,	vlak	voor	een	belangrijke	

gebeurtenis,	roept	vragen	en	verwondering	op.	Dit	is	een	

effect	dat	vergroot	wordt	door	de	veranderingen,	doortim-

merd	met	fictie	via	de	ontwikkeling	van	film	en	televisie,	in	

de	dynamische	context	van	het	Amerikaanse	kapitalisme	

met	zijn	combinatie	van	staatscontrole	en	vleugjes	acht-

tiende-eeuws	liberalisme.	Hoewel	gelijkaardige	structuren	

al	bestonden	in	literatuur	en	theaterteksten,	is	er	geen	

enkel	narratief	medium	geweest	dat	onze	notie	van	‘vlak	

daarvoor’	dusdanig	heeft	veranderd	als	de	introductie	van	
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het	scherm	als	ontvanger	van	geprojecteerde	beelden.	Toch	

bestaan	er	gemeenschappelijke	kenmerken	tussen	film	en	

televisie	enerzijds,	en	de	al	eerder	ontstane	theatrale	pre-

sentatie.	Een	verlangen	om	met	tijd	te	spelen,	of	beter:	een	

bewustzijn	van	de	manier	waarop	een	verhaal	ingekort	en	

gedraaid	wordt	om	ideeën	te	ontsluieren,	zonder	dat	er	ge-

werkt	moet	worden	in	real time.	Deze	spelletjes	traden	meer	

in	het	voetlicht	toen	film	diezelfde	op	theater	gebaseerde	

tijd-	en	ruimtecompressie	begon	te	gebruiken.	Er	bestaat	

een	groter	potentieel	voor	de	ontwikkeling	van	‘vooruit-

ziendheid’	binnen	de	op	scherm	geprojecteerde	tijdsspel-

letjes.	Met	‘vooruitziendheid’	bedoel	ik	iets	anders	dan	

‘voorspelling’,	een	woord	dat	afgeleid	is	van	het	idee	dat	je	

iets	kunt	navertellen	voor	het	gebeurt.	Dit	is	iets	helemaal	

anders	dan	het	literaire	instrument	van	de	‘dramatische	

ironie’	met	zijn	bewustzijn	van	het	publiek,	en	de	ontken-

ning	van	personages.	Ik	wil	een	idee	creëren	van	‘voor-zie-

ning’.	Dit	betekent	zowel	het	bewustzijn	van	iets	voor	je	het	

ziet,	als	de	capaciteit	om	iets	uit	het	verleden	te	zien	in	zijn	

volle	Technicolor	glorie.	

Je	zou	kunnen	zeggen	dat	‘vooruitziendheid’	enkel	en	al-

leen	mogelijk	is	gemaakt	door	film	en	televisie.	Wanneer	

je	geconfronteerd	wordt	met	een	scherm,	word	je	eigenlijk	

geconfronteerd	met	de	projectie	van	‘vooruitziendheid’,	

gecombineerd	met	‘anticipatie’	als	een	overbelaste	techniek	

om	de	aandacht	vast	te	houden,	en	om	het	te	onderscheiden	

van	het	medium	dat	ervoor	kwam.	Hoewel	dit	effect	subtiel	

is	en	verborgen	ligt	binnen	een	bewustzijn	van	een	absorp-

tie	door	het	heden	(zoals	met	name	het	geval	is	binnen	tele-

visie),	is	het	concept	van	‘vooruitziendheid’	een	onderwerp	

geworden	voor	televisie	en	film	op	een	manier	die	anders	is	

dan	binnen	het	theater	en	de	literatuur.	Terwijl	een	televi-

sieavond	nieuws,	interviews	en	reality	shows	kan	bevatten	

(die	allemaal	het	bewustzijn	van	het	heden	of	het	recente	

verleden	verhogen),	is	eigenlijk	het	gegeven	dat	we	kijken	

met	onze	scenariomentaliteiten	gebaseerd	op	de	verbinding	

die	het	medium	heeft	met	‘vooruitziendheid’,	de	katalysa-

tor	van	deze	‘actuele’	vormen	van	televisie.	Het	verlangen	

om	nieuws	en	reality	shows	entertainend	te	maken,	betekent	

meestal	de	introductie	van	‘vooruitzienende’	strategieën,	

die	steeds	verder	ontwikkeld	zijn	binnen	het	medium	als	

onderdeel	van	de	algemene	ontwikkeling	van	de	televisie	

gedurende	de	westerse	kapitalistische	consensus.	En	na-

tuurlijk	zijn	er	films	en	televisieprogramma’s	die	deze	vorm	

van	‘vooruitziendheid’	als	narratieve	basis	hebben.

Het	is	daarom	de	moeite	om	de	meer	extreme	vormen	van	

‘vooruitziendheid’	nader	te	bekijken,	omdat	ze	gepresen-

teerd	worden	aan	een	ontvankelijk	publiek	binnen	een	

Amerikaanse	context.	Om	vervolgens	gedistribueerd	te	

worden	naar	de	rest	van	de	wereld.

Dus	laten	we	eens	kijken	naar	de	film	Back to the Future,	of	

televisieprogramma’s	zoals	Time Tunnel of	Quantum Leap.	In	

deze	voorbeelden	worden	we	geconfronteerd	met	narratieve	

lijnen	die	effectief	werken	door	te	vertrouwen	op	een	exces	

van	‘vooruitziendheid’	als	instrument	om	onze	aandacht	

vast	te	houden.	We	blijven	niet	gekluisterd	aan	het	beeld	

omwille	van	de	klassieke	dramatische	ironie	van	het	theater	

en	bepaalde	vormen	van	cinema,	maar	omdat	we	kijken	

naar	een	personage	dat	verwikkeld	is	in	een	uitoefening	

van	‘vooruitziendheid’.	Dergelijke	films	en	televisiepro-

gramma’s	vinden	meestal	hun	oorsprong	in	de	aankomst	

van	één	of	meerdere	personages	in	een	situatie	vlak	voor	één	

of	meerdere	historische	sleutelmomenten.	De	graad	van	be-

langrijkheid	verschilt.	De	gebeurtenis	kan	alleen	voor	een	

personage	van	extreem	historisch	belang	zijn,	bijvoorbeeld	

de	eerste	ontmoeting	tussen	zijn	of	haar	vader	en	moeder.	

Of	het	kan	zijn	dat	het	personage	arriveert	in	een	context	

die	duidelijk	van	wereldbelang	is,	zoals	Duitsland	aan	het	

einde	van	de	jaren	dertig.	Wat	er	ook	gebeurt,	er	is	altijd	de	

kans	dat	ze	aanvankelijk	arriveren	in	niemandsland,	zoals	

vaak	het	geval	is	in	The Twilight Zone.	Maar	het	wordt	al	snel	

duidelijk	dat	ze	zich	slechts	tijdelijk	op	de	rand	bevinden	

van	een	of	andere	belangrijke	plaats	of	tijd,	en	dat	die	tijde-

lijke	dislocatie	de	psychologische	crisis	van	het	personage	

in	kwestie	vergroot.	In	deze	situaties	worden	de	personages	

onvermijdelijk	geconfronteerd	met	telkens	weer	hetzelfde	

morele	dilemma.	De	vraag	is	altijd	duidelijk.	Zullen	ze	zich	

Het verlangen om nieuws en reality shows entertainend te maken, betekent meestal  
de introductie van ‘vooruitzienende’ strategieën, die steeds verder ontwikkeld zijn 
 binnen het medium als onderdeel van de algemene ontwikkeling van de televisie gedurende 
de westerse kapitalistische consensus.
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bemoeien	met	het	gekende	verloop	van	de	geschiedenis	en	

bijgevolg	de	onwetenden	waarop	ze	gestuit	zijn,	redden?	Of	

zullen	ze	toestaan	dat	gebeurtenissen	zich	opstapelen	tot	

een	uitkomst	die	ze	al	kennen?	Zullen	ze	doorploeteren	in	

de	hoop	dat	het	individu	of	de	groep	die	ze	hebben	ontmoet	

in	staat	zal	zijn	om	op	eigen	kracht	te	ontsnappen	aan	het	

noodlot,	of	zullen	ze	op	zijn	minst	een	cryptische	waar-

schuwing	aanbieden?	Zouden	ze	iets	moeten	doen?	Zou	de	

toekomst	het	verleden	moeten	helpen?

Personages	die	geplaatst	worden	in	een	potentieel	ideale	si-

tuatie	waarin	ze	weten	wat	er	zal	gebeuren,	raken	onvermij-

delijk	verstrikt	in	een	web	van	problemen.	Misschien	omdat	

hun	situatie	ingaat	tegen	de	gangbare	en	op	ideologie	geba-

seerde	idee	van	tijd	en	ruimte,	moeten	ze	gestraft	worden	

door	een	confrontatie	met	een	dilemma,	een	crisis	of	een	

reeks	van	problemen.	In	Time Tunnel	bijvoorbeeld,	een	serie	

uit	de	jaren	zestig,	is	het	alsof	een	geheim	groepje	van	mili-

tairen	gestraft	wordt	voor	het	spelen	met	reizen	in	de	tijd.	

Hun	belangrijkste	‘testreizigers’	zitten	daardoor	gevangen	

in	een	constante	staat	van	beweging	in	tijd,	gedoemd	om	

voor	altijd	te	reizen,	terwijl	het	hoofdkwartier	vecht	om	de	

machinerie	te	repareren.	Dit	werkt	allemaal	in	op	ons	idee	

van	stabiliteit	met	betrekking	tot	het	verleden.	De	geschie-

denis	in	films	is	aangepast.	Om	ons	idee	van	het	heden	te	

waarborgen	moet	het	verleden	uiteindelijk	verschijnen	om	

tot	een	gefixeerde	volgorde	van	gebeurtenissen	te	komen.	

Uiteindelijk	ziet	het	publiek	zich	gesteld	voor	een	vreemde	

situatie,	waar	historische	momenten	van	grote	wreedheid	

en	terreur	leiden	tot	een	weigering	van	de	personages	om	te	

handelen	op	een	heroïsche	of	dynamische	manier.	En	het	is	

aanvankelijk	vreemd	dat	er	sowieso	een	probleem	moet	zijn	

rond	de	beslissing	of	er	wel	of	niet	gereageerd	moet	worden	

op	een	gekende	crisis	die	zo	zal	plaatsvinden.	De	redenen	

voor	de	personages	om	verstrikt	te	blijven	in	een	val	van	in-

activiteit	zijn	natuurlijk	te	vinden	in	de	eisen	die	een	klas-

sieke	narratieve	structuur	oplegt.	Er	is	een	constante	span-

ning	tussen	de	vereisten	van	een	‘vooruitzienend’	scenario	

en	de	overduidelijke	nood	om	de	bekommernissen	van	het	

hoofdpersonage	te	beperken	tot	degenen	die	zich	binnen	

het	bereik	bevinden	van	het	concept	‘modaal	publiek’.	Door	

deze	conventies	hebben	de	personages	die	gevangen	zitten	

in	dergelijke	actie/inertie-dilemma’s	de	neiging	om	zich	te	

focussen	op	zichzelf	en	op	hun	onmiddellijke	omgeving,	

in	plaats	van	te	zoeken	naar	de	bron	van	hun	eigenaardige	

probleem.	De	verklaring	voor	zo’n	situatie	is	complex.	Het	

is	een	rationalisatie	die	normaal	gebaseerd	is	op	sommige	

of	alle	van	de	volgende	elementen.	

Het	eerste	personage-excuus	is	gevangen	genomen	worden	

door	autoriteiten	die	aan	de	macht	zijn	op	het	moment	dat	

hij	of	zij	verschijnt.	Een	goed	voorbeeld	hiervan	is	de	film	

Planet of the Apes,	met	Charlton	Heston	in	de	hoofdrol	van	

astronaut	die	een	apentoekomst	invliegt.	Het	tweede	ele-

ment	is	een	onvermogen	dat	voortvloeit	uit	verwondingen	

of	vrees.	Dit	omvat	de	invaliditeit	van	het	hoofdpersonage,	

of	van	degenen	voor	wie	hij	of	zij	uitverkoren	is	om	ze	te	

helpen.	Het	meest	gebruikte	element	is	het	voorwendsel	

dat	de	klok	tikt.	Een	gebrek	aan	tijd	om	de	taak	te	vervul-

len,	leidt	tot	een	conflict	tussen	het	hoofdpersonage	en	de	

voorwaartse	verschuiving	van	het	scenario.	Op	dat	moment	

zijn	de	gevolgen	van	het	scenario	alleen	maar	duidelijk	voor	

het	hoofdpersonage	en	voor	ons,	niet	voor	de	andere	deel-

nemers	van	het	drama.	Het	hoofdpersonage	van	een	‘voor-

uitzienend’	scenario	boekt	maar	zelden	een	ticket	naar	de	

bron	van	de	gebeurtenis.	Wanneer	ze	aanbelanden	in	1963	

zullen	ze	zich	niet	naar	Dallas	haasten	om	de	hersenen	van	

de	president	te	redden,	maar	ze	zullen	wel	proberen	om	

een	kind	uit	de	vuurlinie	te	redden.	De	tijdreiziger	heeft	

de	neiging	om	te	focussen	op	een	existentiële	crisis	waarin	

een	‘gewoon’	individu	zich	bevindt,	in	plaats	van	een	cri-

sis	waarin	een	sleutelfiguur	binnen	een	vanuit	historisch	

oogpunt	belangrijk	moment	zich	bevindt.	Het	is	essentieel	

voor	de	neo-Amerikaanse	versie	van	het	vooruitzienende	

scenario	dat	de	historisch	gedetermineerde	gebeurtenis	

ook	effectief	plaatsvindt,	precies	op	de	manier	zoals	het	

zou	zijn	gebeurd.	Het	is	ook	duidelijk	dat	de	verhaallijn	

een	voorkeur	aan	de	dag	legt	voor	de	vagebond	die	alleen	

Uiteindelijk ziet het publiek zich gesteld voor een 
vreemde situatie, waar historische momenten van  
grote wreedheid en terreur leiden tot een weigering  
van de personages om te handelen op een heroïsche  
of dynamische manier.
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werkt,	als	uitoefening	van	achttiende-eeuws	liberalisme,	

vermengd	met	een	pioniersmentaliteit.	Het	lijkt	erop	dat	de	

centrale	kracht	van	het	scenario	gebaseerd	is	op	de	bevesti-

ging	van	gebeurtenissen	die	afgeleid	zijn	van	de	ideologie	

die	de	geschiedenis	in	kwestie	voortbracht.	Natuurlijk	is	

het	binnen	deze	fictionele	gevallen	noodzakelijk	om	het	

scenario	tot	actie	aan	te	laten	sporen.	Zet	het	in	beweging	

met	een	twist.	

Een	gebruikelijke	techniek	wacht	de	kijker	op	aan	het	

einde	van	het	verhaal:	het	verdwijnen	of	verschijnen	van	

een	persoon	in	een	foto,	zoals	in	Back to the Future.	Het	be-

wijs	van	een	tijdelijke	verschuiving	wordt	gepresenteerd	

terwijl	de	geschiedenis	terug	in	de	juiste	koers	is	gestuurd.	

En	natuurlijk	draaien	sommige	regisseurs	dat	proces	om,	

verneuken	ze	geschiedenis,	en	creëren	ze	horror.	Denk	aan	

een	shot	in	Stanley	Kubricks	The Shining,	dat	zich	situeert	

ergens	rond	1980.	Naar	het	einde	van	de	film,	wanneer	de	

camera	wegtrekt	van	een	close-up	van	Jack	Nicholsons	

gezicht,	wordt	het	onthuld	als	deel	van	een	groep	mensen	

die	Nieuwjaar	vieren	in	de	jaren	dertig.	Er	zijn	nog	ver-

ontrustendere	voorbeelden.	Er	bestaat	een	beroemde	foto	

van	Hitler	als	een	gezicht	in	een	menigte	tijdens	de	Eerste	

Wereldoorlog.	Een	andere	vorm	van	potentiële	horror.	De	

verschijning	van	een	foto	is	altijd	geladen	met	een	potenti-

eel	of	met	een	wijsheid	achteraf.	Met	dit	in	het	achterhoofd,	

is	de	manipulatie	van	het	fotografische	beeld,	van	Stalin	tot	

Forrest	Gump,	cruciaal	gebleven	voor	de	ontwikkeling	van	

constant	verschuivende,	‘vooruitzienende’	scenario’s.

We	hebben	allemaal	wel	eens	dromen	gehad	waarin	we	pro-

beren	om	te	gaan	met	een	reeks	van	situaties	die	we	uitein-

delijk	niet	kunnen	veranderen.	Het	is	een	vaak	voorkomen-

de	nachtmerrie	van	mensen	die	betrokken	zijn	geweest	bij	

een	traumatische	gebeurtenis,	waarin	ze	hun	onmacht	om	

te	handelen	of	de	gebeurtenis	te	stoppen,	naspelen.	Deze	

scenario-droom-link	kan	verbonden	worden	met	andere	

populaire	culturele	tendensen	in	een	tijd	van	crisis,	zoals	

netwerken	van	helderzienden	of	priesters	van	de	Apocalyps.	

Samen	met	de	droom-link	is	er	het	voortdurende	spel	dat	

we	spelen	met	overduidelijke	‘vooruitziendheid’	in	ons	

dagelijkse	leven.	Het	toeval	krijgt	een	kosmisch	potentieel	

in	handen	van	professionals.	Het	potentieel	van	de	mense-

lijke	geest	wordt	uitgedrukt	in	termen	die	overeenkomsten	

vertonen	met	bijgeloven	uit	vele	culturen.

Het	lijkt	erop	dat	er	een	constante	opflakkering	is	tussen	

de	gretige	presentatie	en	receptie	van	‘vooruitzienende’	

scenario’s	binnen	de	fictionele	context	van	film	en	televisie,	

en	een	concurrerend	verlangen	naar	en	een	vrees	voor	zulke	

situaties	in	het	dagelijkse	leven.	Er	zijn	momenten	waarop	de	

getoonde	scenariogevoeligheid	en	menselijke	angst	samen-	

komen.	Sommige	omgevingen	kunnen	mogelijk	bedrei-

gender	zijn	dan	andere.	Vliegtuigen	bijvoorbeeld.	Wanneer	

je	vliegangst	hebt,	dan	zullen	vliegtuigen	de	plaats	zijn	

waar	‘vooruitzienende’	scenario’s	met	volle	kracht	in	wer-

king	treden.	Film,	bijgeloof	en	angst	worden	met	elkaar	

vermengd.	Toen	ik	onlangs	nog	een	vlucht	nam,	ontdekte	

ik	met	een	gemengd	gevoel	van	angst	en	hilariteit,	dat	de	

kruiswoordpuzzel	die	ik	aan	het	invullen	was	de	volgende	

woorden	bevatte:	hel,	leven,	passagiersvliegtuig,	verlies.	

Een	vreselijke	en	hysterische	combinatie	die	alleen	maar	

kon	leiden	tot	een	veilige	landing.	Verhalen	zoals	deze	

worden	al	snel	apocrief,	wat	waarschijnlijk	ook	meteen	de	

reden	is	waarom	de	puzzelmaker	een	dergelijke	reeks	met	

oplossingen	heeft	bedacht.	Er	is	vaak	beweerd	dat	tijdens	de	

Tweede	Wereldoorlog	de	landingen	in	Normandië	bedreigd	

werden	door	het	verschijnen	van	een	heleboel	codewoorden	

voor	de	stranden	in	de	kruiswoordpuzzel	van	The Times.	

De	terugkeer	van	een	duidelijke	‘vooruitziendheid’	blijft	

aanlokkelijk.	Terwijl	een	spel	op	basis	van	het	potentieel	

van	‘vooruitziendheid’	een	sleutelelement	is	geworden	in	

de	twintigste-eeuwse	constructies	van	scenario’s,	kwamen	

natuurlijk	manifestaties	van	‘vooruitziendheid’	als	fictie-

instrument	al	veel	langer	voor.	De	spoken	in	de	stukken	van	

Shakespeare	en	de	profeten	in	Griekse	tragedies	maakten	

gretig	gebruik	van	dezelfde	mind game	omwille	van	verschil-

lende,	maar	tegelijk	gelijkaardige	redenen.	Aantrekkelijk	

voor	ons,	omwille	van	onze	kennis	dat	de	dood	de	enige	

zekerheid	is,	zijn	deze	vroegere	vormen	van	dramatische	

‘vooruitziendheid’	geworteld	in	de	dreiging	van	een	uitge-

steld	hiernamaals.	Menselijke	waardesystemen	en	morele	

constructies	blijven	niet	consequent,	maar	bepaalde	neuro-

logische	tendensen	lijken	binnen	verschillende	culturen	en	

tijden	aan	het	werk	te	zijn.	Sommige	structuren	en	technie-

ken	hebben	altijd	al	ingespeeld	op	onze	vaardigheid	om	ons	

bewust	te	zijn	dat	er	een	toekomst	zou	kunnen	zijn,	en	dat	

het	erop	lijkt	dat	er	een	verleden	is	geweest.	

De spoken in de stukken van Shakespeare en  
de profeten in Griekse tragedies maakten gretig 
gebruik van dezelfde mind game omwille van verschil-
lende, maar tegelijk gelijkaardige redenen.

Futurologie  >>   Vooruitziendheid
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De toekomst van het theater I: 
een steekproef

De	belangrijkste	reden	om	een	num-

mer	te	maken	rond	futurologie	was	

om	een	plaats	te	creëren	waar	we	kon-

den	nadenken	over	de	toekomst	van	

het	theater.	Wat	betekent	het	eigenlijk	

om	vragen	te	stellen	zoals:	‘Denk	je	

dat	het	theater	–	zoals	we	het	kennen	

–	over	vijftig	jaar	nog	zal	bestaan?	

Indien	ja,	hoe	zal	het	er	dan	uitzien?	

Indien	nee,	waardoor	zal	het	dan	ver-

vangen	zijn?’	Een	mogelijk	antwoord,	

dat	dezelfde	verontrusting	met	zich	

meedraagt	als	dewelke	Adorno	koes-

terde	over	de	nieuwe	muziek	in	het	

midden	van	de	twintigste	eeuw,	zou	

zijn	dat	niets	nog	vanzelfsprekend	is.	

Evenzo	het	theater	zoals	we	het	van-

daag	kennen:	zal	het	of	zou	het	nog	

moeten	bestaan	in	2057?	

Daarom	vroegen	we	een	aantal	ex-

perts,	die	op	de	ene	of	andere	manier	

werkzaam	zijn	binnen	het	theater,	om	

een	enquête	in	te	vullen	die	afgeleid	is	

van	de	klassieke	interviewmethode	in	

future studies.	

zal het 
of zou het nog 

moeten bestaan 
in 2057? 

Onze	vragen	zijn	daarom	opgesteld	

rond	de	categorieën	van	het	waar-

schijnlijke,	het	mogelijke	en	het	

preferentiële,	met	als	doel	visionaire	

scenario’s	te	stimuleren	voor	alter-

natieve	toekomsten	voor	het	theater.	

Werd	eens,	geheel	in	de	sfeer	van	

post-mei	’68,	het	heden	onderzocht	

via	de	archeologie	(of	genealogie)	van	

kennis,	of	deconstructie	(om	maar	een	

paar	dominante	paden	te	noemen	die	

Foucault	en	Derrida	gebaand	hebben),	

nu	is	het	de	scenariomentaliteit	die	

ervoor	zorgt	dat	we	het	heden	zien	als	

een	‘back	to	the	future’.	

Door	ons	de	toekomst	voor	te	stellen,	

kunnen	we	het	latente	potentieel	van	

het	heden	begrijpen,	of	omgekeerd:	

we	kunnen	detecteren	wat	er	in	het	

heden	zou	moeten	veranderen	om	de	

toekomsten	die	we	voor	ogen	hebben,	

mogelijk	te	maken.

het waarschijnlijke, 
het mogelijke en het 

preferentiële

In	de	enquête	die	volgt,	zul	je	vaak	

een	koor	terugvinden	dat	de	dood	van	

het	theater	bezingt.	Voor	sommigen	

was	het	overduidelijk	dat	het	theater	

dood	is.	Zó dood	dat	het	al	dood	was	

voor	het	zelfs	was	geboren,	zoals	de	

opera.	De	hele	theatergeschiedenis	

van	de	twintigste	eeuw	zou	daardoor	

omschreven	kunnen	worden	als	een	

amusante	reeks	van	reanimatiepogin-

gen.	Natuurlijk	zijn	er	ook	stemmen	

die	ernaar	streven	om	terug	te	winnen	

wat	zij	zien	als	essentieel	of	specifi	 ek	

voor	het	theater	ten	opzichte	van	an-

dere	kunsten,	iets	wat	we	volgens	hen	

een	halve	eeuw	later	nog	nodig	zullen	

hebben:	het	live	samenzijn	van	acteurs	

en	publiek,	de	etymologische	defi	 nitie	

van	theatron	als	de	plaats	van	waaruit	

het	publiek	een	actie	bekijkt	die	zich-

zelf	presenteert	op	een	andere	plaats.	

Diezelfde	conditie	van	het	kijker-

schap	in	een	live	medium	wordt	ook	

betwist	in	antwoorden	van	degenen	

die	de	toekomst	zien	als	technologisch	

geavanceerd,	waardoor	het	leven	er	

geheel	anders	zal	uitzien.

je zal vaak
een koor 

terugvinden 
dat de dood 

van het theater 
bezingt

bojana cvejic en daniëlle de regt

 Zo veel om te vragen…

>>
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denk je dat het theater – zoals we het kennen – over 

vijftig jaar nog zal bestaan? indien ja, hoe zal het er 

dan uitzien? indien nee, waardoor zal het dan ver-

vangen zijn?

fm: Wel,	het	bestaat	al	2500	jaar…	dus	de	kaarten	liggen	

vooralsnog	goed.	Mensen	zullen	tijd	en	ruimte	met	elkaar	

delen	binnen	een	artistieke	ervaring.	Soms	zal	er	een	dui-

delijke	scheiding	zijn	tussen	kunstenaars	en	publiek.	Soms	

niet.	Sommige	delen	van	het	theater	zullen,	duidelijker	dan	

vandaag,	overgenomen	zijn	door	films,	televisie	en	compu-

terspelletjes. 

kz: Hopelijk	niet.	En	indien	ja,	dan	zal	het	in	een	museum	

zijn,	of	als	een	gearchiveerd	simulacrum	in	een	hologram.		

 

wat zal de trend zijn? zal er een mega-trend zijn, of 

een aantal naast elkaar bestaande trends?

fm: Het	theater	bevindt	zich	dan	of	in	een	fase	van	expli-

ciet	politiek	engagement,	of	gewoon	in	een	fase	waarin	het	

bezig	is	om	uit	te	dokteren	hoe	theater	überhaupt	politiek	

kan	zijn…	

kz: De	megatrend	is	de	hybridisering	van	het	leven	en	de	

media,	en	het	vervagen	van	kennisproductie,	performance	

en	entertainment.	De	negentiende-eeuwse	definitie	van	de	

kunsten	als	autonome	disciplines	zal	volledig	onbelang-

rijk	zijn.	Er	zal	een	tegenreactie	komen	van	megapurisme,	

waarschijnlijk	een	supersaai	en	superbeperkt	intellectua-

listisch	theater:	een	soort	van	hypergeritualiseerd	westers	

no-theater.	Misschien	in	de	vorm	van	een	computerspelletje	

of	een	hologram. 

tb: Toekomstige	trends	in	het	theater	zijn	onlosmakelijk	

verbonden	met	toekomstige	maatschappelijke	trends.	Ik	

doe	een	poging	om	er	enkele	te	raden.	Zo	zal	de	impact	

van	commercie,	technologie,	ecologie	en	de	beeldcultuur	

een	grote	invloed	op	het	theater	hebben.	Er	is	dus	niet	één	

megatrend	(ook	al	zal	een	niet-ingewijde	dat	misschien	wel	

denken).	

De	gecommercialiseerde	samenleving	is	een	realiteit	die	het	

gros	van	de	podiumkunsten	zal	binnendringen	op	verschil-

lende	manieren.	Het	mainstream	theater	bulkt	van	eendui-

digheid,	product placement,	commercial breaks.	De	dominantie	

van	de	beeldcultuur	zal	in	dit	theater	zonder	vragen	geïm-

plementeerd	worden.	Misschien	is	deze	vorm	van	theater	zelf	

wel	een	product	van	die	alomtegenwoordige	beeldcultuur,	

vooral	dan	omdat	het	beeld	niet	bevraagd	maar	bevestigd	

wordt.	De	theaterkoppen	zijn	digitale	tv-	en	internetkoppen	

	

Je	zult	misschien	verrast	zijn,	of	jezelf	beves-

tigd	zien,	door	het	negatieve	beeld	dat	ontstaat	

door	te	peilen	naar	het	conservatisme	van	

theater.	Hoe	ouderwets	het	is	in	vergelijking	

met	andere	kunsten	(dans	of	video),	of	andere	

media	(televisie,	cinema,	computer,	internet).	

In	feite	geeft	de	verwijzing	naar	andere	expres-

sievormen	en	-media	niet	alleen	de	trend	van	

hybridisering	en	monstruositeit	weer	–	waarbij	

het	theater	de	effecten	van	andere	kunsten	ver-

plaatst	naar	zonderlinge	en	niet-reproduceer-

bare	‘theatermonsters’	–	maar	het	geeft	ook	

aan	dat	het	eigenlijk	de	heteronomie	van	het	

theater	is	die	hier	op	het	spel	staat.	Net	zoals	

bij	dans	bestaat	de	autonomie	van	het	theater	

uit	zijn	heteronomie.	Dit	is	het	punt	waar	

Rancières	gedachtegoed	rond	de	relatie	tussen	

politiek	en	esthetiek	tussenbeide	komt:	het	

theater	is	politiek	voor	zover	het	behoort	tot	

een	afzonderlijke	sfeer;	en	toch	is	het	ook	poli-

tiek	voor	zover	zijn	betekenissen	en	uitdruk-

kingsvormen,	zijn	manieren	van	doen	geen	

opvallend	verschil	vertonen	ten	opzichte	van	

de	betekenissen,	uitdrukkingsvormen	en	ma-

nieren	van	doen	van	andere	sferen.	In	het	essay	

dat	als	addendum	bij	de	enquête	hoort,	vraagt	

Paula	Caspao	zich	dan	ook	af:	‘Gebeurt	er	iets	

in	het	theater	dat	elders	niet	kan	gebeuren?’	

	

	

In wat volgt presenteren we de stemmen 

van	een	socioloog,	theater-	en	danstheoreticus	

(Rudi Laermans, KULeuven),	een	programmator	

podiumkunsten	(Tom Bonte, Vooruit, Gent),		

een	criticus	en	festivalprogrammator		

(Florian Malzacher,Steirischer Herbst, Graz),		

een	filosoof	en	podiumpublicist (Paula Caspao, 

Lissabon/Parijs),	een	filosoof	en	performer		

(Katherina Zakravsky, Wenen),	en	een	all round	

kunstenaar	(Jan Fabre, Antwerpen). 

Laten we het debat over theater openen.  

Wat willen we dat het theater is over vijftig jaar?

>>
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en	vice	versa.	Teksten	zijn	als	slogans,	inhouden	glad.	Dit	

theater	is	eenduidig,	zonder	cross-overs.	Dit	theater	doet	aan	

schaalvergroting	en	aan	fusie.	Publiek	wordt	consument.	

Artistiek	leider	wordt	manager.

Daarnaast	zal	zich	een	beweging	(verder)	ontwikkelen,	die	

blijft	inzetten	op	het	publiek	als	individu.	Daarbij	zal	de	

persoonlijke	ervaring	van	de	toeschouwer	centraal	staan,	

wat	leidt	tot	nieuwe	vormen	van	theater,	cross-overs,	instal-

latiekunst.	Ook	hier	staat	de	beeldcultuur	centraal,	maar	is	

ze	het	onderwerp	van	bevraging	en	onderzoek.	Het	beeld	

is	noch	eenduidig,	noch	totaal	begrijpbaar.	Publiek	wordt	

participant	en	medeplichtig	in	deze	kleine	(r)evoluties.	

Het	is	‘elitaire’	podiumkunst,	die	zich	een	weg	baant	door	

nieuwe	mogelijkheden,	daarbij	niet	in	het	minst	geholpen	

door	nieuwe	technologische	ontwikkelingen.

Technologie	zal	ons	leven	de	komende	vijftig	jaar	hyper-

individualiseren	én	tegelijk	generaliseren.	Iedereen	zal	

massaspektakels	kunnen	meemaken	van	thuis	uit,	of	er	

deelachtig	aan	worden	via	nieuwe	technologieën.	Diezelfde	

technologie	zal	zich	op	het	podium	manifesteren	en	hyper-

individuele	ervaringen	simuleren.	De	ultieme	individuele	

theaterervaring	zal	een	technologische	illusie	zijn.		

Dan	nog	dit:	waarom	komen	de	enorme	ecologische	proble-

men	waar	deze	wereld	de	volgende	vijftig	jaar	mee	zal	kam-

pen	zo	weinig	aan	bod	in	het	theater?	Waarom	zijn	er	wel	

beeldende	kunstenaars	en	videasten	met	dit	thema	bezig,	

maar	is	het	in	de	podiumkunsten	slechts	marginaal	aanwe-

zig?	Ecologische	ontwikkelingen	(positieve	én	negatieve)	

zullen	rechtstreeks	en	onrechtstreeks	hun	invloed	hebben	

op	toekomstige	theatermakers.	Het	mainstream	theater	zal	

deze	piste	niet	of	oppervlakkig	bewandelen,	terwijl	nieuwe	

vormen	van	theater	zich	wel	tot	het	thema	aangetrokken	

voelen.	Ecologie	wordt	theater,	wordt	installatiekunst,	wordt	

technologie,	wordt	individueel,	wordt	elitair,	wordt	kunst	

tout court. 

Dit	zijn	vermoedelijke	ontwikkelingen	in	de	komende	vijf-

tig	jaar,	maar	daarmee	is	nog	niet	gezegd	dat	al	het	boven-

staande	in	2057	nog	aan	de	orde	is.	Vijftig	jaar	is	lang.	Denk	

maar	even	terug:	het	theater	van	1957	verschilt	erg	van	dat	

van	nu.	Aangezien	de	geschiedenis	een	pendelbeweging	is	

tussen	verschillende	polen,	van	marktgericht	naar	elitair,	

van	links	naar	rechts,	van	kwaliteit	naar	kwantiteit,	zie	

ik	het	best	gebeuren	dat	in	2057	de	nood	aan	persoonlijk	

contact	hoog	geworden	is,	dat	men	de	brug	via	de	techno-

logie	beu	is,	dat	men	het	direct	contact	terug	opzoekt.	Wil	

dat	zeggen	dat	de	hele	technologische	uitstap	en	de	sterke	

invloed	van	de	beeldcultuur	op	scène	voor	niets	geweest	

zullen	zijn?	Volgens	mij	alleszins	niet,	ik	denk	dat	die	

uitstap	een	conditio sine qua non	is	om	in	2057	terug	boeiend	

(tekst)theater	te	maken.	De	woorden	zullen	terug	beteke-

nis	gekregen	hebben,	de	interactie	waar	theater	prat	op	

gaat,	zal	weer	een	sterkte	hebben	die	ze	nu	(vaak)	verloren	

is.	De	topjaren	van	het	technologisch	theater	zullen	voorbij	

zijn,	de	aliënatie	van	de	klassieke	ingrediënten	(acteur/trice,	

tekst,	publiek,	licht,	…)	in	het	theater	is	totaal	en	daardoor	

komen	ze	terug	in	zwang.	Zonder	franje,	noch	technologie.	

Maar	dat	is	voor	binnen	vijftig	jaar.	

jf: Ik	denk	dat	er	een	aantal	naast	elkaar	bestaande	trends	

zullen	zijn	die	zich	zullen	verwijderen	van	de	ziekte	die	

‘internationalitis’	heet.	Het	zal	terugkeren	naar	de	provin-

ciale	kunst	die	universeel	is… 

zie je op dit moment signalen van een potentiële 

trend die zich zal ontwikkelen in de toekomst?

jf: Jazeker.	Er	is	al	een	tegenbeweging	op	gang	gekomen	bij	

een	generatie	van	jonge	artiesten	die	bewust	afstand	nemen	

van	de	globalisering	met	haar	e-mailvergaderingen,	e-mail-

conferenties,	e-mailtheater,	e-mailworkshops,	e-mailwork	

in	progress… 

fm: Theater	zal	nooit	meer	in	staat	zijn	om	te	ontkennen	

dat	er	films,	televisie	en	computerspelletjes	zijn	–	en	het	zal	

zich	moeten	concentreren	op	zijn	originele	en	unieke	kwali-

teiten:	dat	het	live	is,	dat	we	wat	tijd	uit	ons	leven	met	elkaar	

doorbrengen,	dat	het	in	wezen	een	reflectief	medium	is.

tb: Zoals	gezegd,	merk	ik	dat	er	op	heel	andere	artistieke	

gebieden	al	met	ecologische	thema’s	gewerkt	wordt,	zoals	

veel	installatiekunstenaars	doen.

De	ontwikkelingen	in	de	commerciële	entertainmentsector	

lijken	me	overduidelijk	en	zullen	gewoon	nog	toenemen	en	

uiteindelijk	het	onafhankelijke	theater	overnemen.	Kijk	

naar	Nederland.	

Het	belang	van	de	beeldcultuur	is	nauwelijks	te	onderschat-

ten:	dat	kinderen	vandaag	opgroeien	met	het	internet	(bij	

uitstek	een	vertegenwoordiger	van	de	beeldcultuur)	en	

videogames	en	het	als	een	evident	verlengstuk	van	henzelf	

zien,	zal	ook	impact	hebben	op	deze	generatie	binnen	vijf-

tig	jaar.	Als	deze	kinderen	in	het	rusthuis	zitten,	zullen	zij	

nog	steeds	deze	vaardigheden	bezitten,	zoals	onze	grootou-

ders	zonder	verpinken	een	konijn	vilden	of	een	kip	slacht-

ten.	Dat	binnenkort	dus	bijna	alle	mensen	zo	vertrouwd	

zullen	zijn	met	bepaalde	uitingen	van	onze	beeldcultuur,	

zal	ook	de	rol	van	het	theater	danig	beïnvloeden.

tb: Tom Bonte  fm: Florian Malzacher  kz: Katherina Zakravsky  jf: Jan Fabre
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wat zullen de innovaties zijn in het theater van de 

toekomst?

jf: Er	zal	voortdurend	onderzoek	zijn	naar	het	lichaam	en	

vooral	naar	de	hersenen,	de	terra	incognita,	de	onontgon-

nen	planeet. 

fm: Logischerwijs	zullen	technologische	ontwikkelingen	

veranderingen	met	zich	meebrengen.	Ik	wacht	nog	altijd	op	

een	effectief	werkende	hologram-vloer	die	ik	als	decor	kan	

gebruiken.	

tb: Hier	ga	ik	even	wat	wilder…

a.Hersentheater,	waarbij	de	zintuigen	als	mediator	overge-

slagen	worden.	

b.Robottheater	zal	zo	gesofisticeerd	menselijke	gevoelens	

kunnen	weergeven,	dat	geen	enkele	acteur	dit	kan	overtref-

fen.	Ook	in	de	creatieve	sector	zal	de	machine	het	dus	van	

de	mens	overnemen.	Tijdelijk	weliswaar.	Want	zoals	we	nu	

al	vaak	de	fragiliteit	van	de	technologie	op	scène	tonen,	zal	

binnen	vijftig	jaar	(zoals	boven	geschetst)	misschien	toch	de	

behoefte	bestaan	om	de	menselijke	fragiliteit	terug	te	to-

nen,	ten	nadele	van	de	op	dat	moment	te	geperfectioneerde	

technologie.	Variaties:	Androidtheater,	Cyborgtheater,	

Alientheater	

c.Injectietheater,	waarbij	nanobots	ingespoten	worden	en	

in	het	lichaam	theatrale	acties	plegen	die	een	impact	heb-

ben	op	de	toeschouwer…

d.Theater	volgens	het	omgekeerde	principe	van	de Oculus 

Imaginationis,	een	concept	van	de	17de	eeuwse	Engelse	filo-

soof	Robert	Fludd.	Daarbij	gaat	Fludd	ervan	uit	dat	wat	

we	zien	in	feite	geprojecteerd	wordt	via	de	oogbol	op	de	

binnenkant	van	onze	hersenpan.	Omgekeerd	zou	er	dus	

met	nieuwe	technieken	een	theater	kunnen	ontstaan	dat	

onze	hersenspinsels	via	het	oog	naar	de	buitenwereld	pro-

jecteert.	Dit	kunnen	dan	zelfs	hologramprojecties	zijn.	

De	interactie	tussen	wat	er	gebeurt	en	wat	de	toeschouwer	

denkt,	is	onmiddellijk,	zonder	mediatie.	Er	kunnen	ook	

toeschouwers	komen	kijken	naar	de	projecties	van	hersen-

spinsels	van	artiesten.

e.Parasitair	theater,	waarbij	het	theater	zich	als	terminale		

patiënt	aan	een	levensvatbare	sector	hangt	om	zo	te	overle-

ven.	Daarbij	kan	gedacht	worden	aan	theater	dat	infiltreert	

in	de	ict-sector,	theater	dat	zich	in	de	transportsector	ver-

bergt	als	buschauffeur	of	treinconducteur,	theater	dat	onder	

het	mom	van	terrorisme	zijn	publiek	gijzelt,	theater	dat	de	

toeristische	sector	onveilig	maakt	als	reisgids,	theater	dat	

failliete	bedrijven	toch	laat	functioneren	(bijvoorbeeld	ac-

teurs	die	als	postbodes	elke	ochtend	hun	ronde	doen	in	een	

tijd	dat	het	manueel	ronddragen	van	post	al	lang	verleden	

tijd	is),	theater	dat	opduikt	tijdens	live	tv-uitzendingen,	

theater	dat	gaat	stempelen…	

wat zal een doodlopende straat blijken te zijn in de 

toekomst?

jf: Laten	we	hopen	dat	alle	middelmatige	theaterregis-

seurs,	die	klassiek	theater	creëren	met	een	modern	sausje	

erover,	en	die	de	boekhouders	zijn	van	de	Schauspielhauses	

van	vandaag,	zullen	sterven	of	terug	zullen	keren	naar	de	

creatie	van	klassiekers	met	een	diepgaande	en	intelligente	

kennis	van	zaken.	

tb: Grootschalig	niet-commercieel	theater. 

kz: Kunst	verdedigen	tegen	entertainment	met	een	betreu-

renswaardig	gebrek	aan	humor.	

beschrijf het  worst case scenario.	

fm: Alle	slimme	mensen	zullen	zich	bezighouden	met	visuele	

kunsten	en	muziek,	en	het	theater	wordt		aan	anderen	over-

gelaten.	

kz: Marginaal	teksttheater	in	de	Oostenrijkse	jaren	negen-

tig-stijl	verovert	de	wereld. 

beschrijf het best case scenario.

jf: De	reïncarnatie	van	Jan	Fabre?

fm: Alle	slimme	mensen	zullen	zich	bezighouden	met	

theater,	en	visuele	kunsten	en	muziek	worden	aan	anderen	

overgelaten.	Of	beter:	visuele	kunsten	en	muziek	maken	

deel	uit	van	het	theater. 

kz: Verscheidenheid,	heel	veel	verschillende	formaties	tus-

sen	hybride	entertainment	en	purisme.	

wat zijn  mogelijke alternatieve toekomsten voor 

het theater?

jf: Theater	maken	kan	of	zou	moeten	proberen	om	een	

soort	van	zelfopgelegd	ballingschap	te	zijn,	waarin	het	

publiek	de	makers	kan	bezoeken.	Het	kan	een	unieke	plaats	

zijn	waar	we	een	enclave,	een	vrijplaats,	een	soeverein	

universum	creëren	dat	we	willen	tonen	en	tastbaar	maken	

voor	een	publiek.	Het	kan	een	plaats	zijn	waar	de	wonden	

in	ons	hoofd	kunnen	helen.	Het	kan	een	wapen	zijn	tegen	

het	cynisme	dat	de	buitenwereld	overspoelt,	een	spirituele	

plaats	waar	we	zoeken	naar	en	nadenken	over	nieuwe	mo-

gelijkheden	om	te	overleven.	Theater	als	een	plaats	waar	we	

in	extase	raken. 

kz: Het	theater	sterft	uit	of	lost	op	in	andere	fenomenen	

(entertainment,	spelletjes,	rituelen,	enzovoort).

Futurologie  >>   Zo veel om te vragen
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wat moet er in het heden veranderen om een scena-

rio te krijgen voor een wenselijke toekomst voor het 

theater?

jf: Het	zou	al	een	immense	verbetering	zijn	als	niet	ie-

dere	gesubsidieerde	euro	gevolgd	moet	worden	door	een	

‘product(ie)’.	Theaterkunstenaars	zouden	geld	moeten	

krijgen	om	te	dromen	zonder	de	druk	te	voelen	om	al	naar	

gelang	subsidies	te	produceren.

fm: In	de	Duitssprekende	landen	moeten	de	stadstheaters	

manieren	vinden	om	andere	soorten	van	productie	te	incor-

poreren.	Het	ensembletheater	heeft	zijn	voordelen,	maar	

tegelijk	verhindert	het	te	veel	mogelijkheden.	De	grote	the-

aters	moeten	flexibeler	worden	op	het	vlak	van	producties,	

esthetiek,	enzovoort	maar	ook	op	het	vlak	van	hun	architec-

tuur.	Ik	ben	er	niet	van	overtuigd	dat	huizen	met	500	of	800	

zitjes	tegen	dan	nog	een	optie	zijn.	Of	toch	niet	als	regel.

tb: Ik	denk	dat	we	snel	onze	definities	van	wat	theater	

is/kan	zijn	moeten	oprekken.	Zolang	theater	zijn	eigen	

grenzen	niet	oprekt,	zal	het	minder	en	minder	de	geest	van	

de	tijd	weerspiegelen.	Theater	zal	dus,	net	zoals	de	dans	dat	

gedaan	heeft,	zichzelf	moeten	heruitvinden.	Dat	daardoor	

theater	en	dans	een	niet	te	onderscheiden	geheel	worden,	

lijkt	mij	een	positief	neveneffect.	

kijkend naar het theater van nu, wat denk je dan dat 

de meest waarschijnlijke ontwikkeling zal zijn bin-

nen vijftig jaar?

jf: Er	zal	meer	aandacht	zijn	voor	onderzoek	naar	het	mo-

del	van	de	‘engel’	(het	spirituele	lichaam).	Het	griezelige	

daaraan	is	dat	de	acteur	dan	ook	seksloos	zou	worden.		

ken je iemand die nu aan de toekomst van het theater 

werkt (leg uit waarom)?

jf: Lees	mijn	teksten/manifesten	Je suis Sang	en	History of Tears.	

wat zie je als de wildcard voor de toekomst (een eve-

nement met lage waarschijnlijkheid en hoge impact)?

jf: De	hersenen	zijn	de	wildcard	voor	de	toekomst:	het	is	dan	

ook	het	meest	sexy	deel	van	het	lichaam.

 wie zal er over vijftig jaar naar het theater	gaan?

tb: Dat	hangt	allemaal	af	van	hoe	het	theater	zich	ontwik-

kelt.	Maar	als	theater	zijn	eigen	grenzen	durft	te	verbreden,	

denk	ik	dat	de	jongeren	van	vandaag	en	de	jongeren	van	

morgen	tot	het	publiek	gerekend	kunnen	worden.	En	op	

het	moment	dat	het	theater	zijn	technologische	ontwik-

kelingen	heeft	afgerond	en	men	terugkeert	naar	de	klas-

sieke	vormen	zoals	boven	beschreven,	zal	dit	een	nieuw	

elan	brengen	in	wat	ik	voordien	het	elitaire	theater	heb	

genoemd,	het	theater	dat	niet	commercieel	is	en	zich	richt	

op	de	individuele	ervaring.

wie zal het maken?

jf: Het	essentiële	theater	zal	gemaakt	worden	door	krijgers	

van	schoonheid,	of	degenen	die	de	kwetsbaarheid	van	de	

schoonheid	en	de	mensheid	zullen	verdedigen.	

wie zal ervoor betalen?

tb: Meer	dan	ooit	tevoren:	de	toeschouwer.	

jf: Ik	vind	het	jammer	om	te	zeggen	dat	het	echt	essentiële	

theater	betaald	zal	worden	door	de	extreem	rijken.	Of	laten	

we	anders	hopen	dat	de	overheid	haar	subsidies	met	400%	

zal	verhogen.	

zullen er nog theatergebouwen zijn? indien ja, hoe 

zullen die eruit zien?

fm: Jazeker.	Maar	hopelijk	zijn	die	dan	wel	kleiner		

en	flexibeler.

tb: De	theaterhuizen	die	er	nu	zijn,	zullen	er	dan	nog	zijn.	

De	meeste	daarvan	zullen	evenwel	hetzelfde	lot	ondergaan	

als	wat	de	meeste	kerken	vandaag	overkomt.	Ze	staan	leeg,	

zijn	vervallen,	of	worden	commercieel	uitgebaat	voor	doel-

einden	die	niet	stroken	met	de	initiële	plannen.	Veel	nood	

aan	nieuwe	theaterhuizen	zal	er	niet	zijn.	Er	is	vooral	nood	

aan	nieuwe	technologie	om	de	technologie	te	beheersen.	

jf: Ik	heb	tekeningen,	technische	plannen,	schaal-	en	

conceptmodellen	van	een	theatergebouw	van	de	toekomst	

waarvan	ik	droom.	De	vorm	is	gebaseerd	op	een	partje	

smeerkaas	en	het	principe	van	het	derde	oog.	Het	is	een	in-

teractie	tussen	sculptuur	en	architectuur	die	kan	leiden	tot	

een	andere	relatie	tussen	de	theaterbezoeker,	het	individu	

en	het	theater	–	fabriek,	maatschappij.	Een	openlucht	sculp-

tuur	als	een	toevluchtsoord	voor	ideeën	over	theater.	

tb: Tom Bonte  fm: Florian Malzacher  kz: Katherina Zakravsky  jf: Jan Fabre

>>



18

et
ce

te
ra

	10
9

In	het	gebouw	is	de	repetitieruimte	zo	groot	als	het	theater	

zelf.	Maar	de	repetitieruimte	moet	dezelfde	sfeer	hebben	als	

mijn	woonkamer.	

De	plaats	die	ik	in	gedachten	heb,	moet	zich	buiten	de	stad	

bevinden.	Als	het	wel	in	de	stad	is,	dan	moet	het	onder	de	

grond	zijn,	alleen	toegankelijk	voor	ingewijden.	Of	zwe-

vend	op	wolken.	Niet:	het	oude	idee	dat	het	theater	midden	

in	de	stad	moet	staan	als	een	kerk.	De	manier	waarop	je	het	

nadert,	is	belangrijk.	Je	moet	voor	een	bepaalde	tijd	in	de	

schemering	wandelen,	onder	een	sterrenhemel.	De	locatie	

zal	energie	uitstralen.	Het	spiritueel-anarchistische	huis,	de	

sculptuur,	is	een	plaats	voor	de	promotie	van	communicatie	

en	wederzijdse	ideeën.	Het	huis	moet	aantrekkelijk	en	verlei-

delijk	zijn,	waar	de	toeschouwer	met	plezier	langer	blijft	dan	

de	duur	van	de	voorstelling.

De	ideale	plaats,	in	mijn	verbeelding	en	in	één	van	de	

conceptmodellen,	zijn	de	golvende	Vlaamse	weiden	waar	

Jacques	Brel	over	zingt.	De	sculptuur	zou	op	zo’n	manier	

geplaatst	zijn	dat	ze	het	landschap	niet	zou	verpesten.	Het	

dak	zou	gemaakt	zijn	van	spiegels	die	de	typische	Vlaamse	

wolken	en	het	licht	weerkaatsen.	De	korte	zijde	van	het	

blokje	smeerkaas	zou	kunnen	openschuiven	zodat	het	pu-

bliek	buiten	kan	zitten	en	de	voorstelling	kan	ervaren	in	de	

ban	van	de	nacht.

De	theaterruimte	heeft	dimensies	die	alle	toeschouwers	

toelaten	om	hetzelfde	perfecte	zicht	te	hebben	vanuit	de	

publieksruimte.	Ze	zijn	allemaal	koningen.	En	als	ze	dat	

wensen,	kunnen	ze	kijken	vanuit	een	afzonderlijke	ko-

ningskamer,	die	ze	zelf	kunnen	creëren.	Al	zittend	op	de	

centrale	as.	Symmetrisch.	Zodat	ze	de	mise-en-scène	vanuit	

het	juiste	perspectief	kunnen	ervaren. 

wat zal er over vijftig jaar herinnerd worden van 

het theater van vandaag?

tb: Flarden,	onsamenhangend.	En	meestal	enkel	die	flar-

den	die	niets	met	het	medium	theater	te	maken	hebben:	te	

weten	flarden	die	op	de	gevoelige	film	werden	vastgelegd.	

Want	daarnaast	is	theater	vluchtige	materie	en	de	mens	een	

slecht	archivaris.	

jf: Het	Vlaamse	theater	en	de	Vlaamse	dans	zullen	zeker	

herinnerd	worden.	Een	aantal	van	ons	hebben	de	afgelopen	

twintig	jaar	immers	zeker	geschiedenis	geschreven. 

stel jezelf voor in 2057.

jf: Dan	ben	ik	televisie	aan	het	kijken.	

tb: Ik	zal	mijn	tachtigste	verjaardag	vieren,	als	God	of	de	

technologische	vooruitgang	het	belieft.	Ik	zal	kaal	zijn,	niet	

grijs.	Ik	zal	geen	pensioen	hebben	en	dus	noodgedwongen	

verder	moeten	werken.	Ik	zal	moeilijke	keuzes	gemaakt	

hebben	tussen	‘alsmaar	populairder’	maar	daardoor	leef-

baar	of	‘alsmaar	elitairder’…	Ik	zal	zelf	tot	een	generatie	

voorlopers	behoren	die	de	beeldcultuur	begrepen	maar	er	

niet	van	kindsbeen	af	mee	opgegroeid	zijn.	Ik	zal	noch	een	

konijn	kunnen	villen,	noch	de	technologie	als	een	verleng-

stuk	van	mezelf	kunnen	zien…	

kz: Ik	zal	dan	waarschijnlijk	op	weg	zijn	om	stof	te	worden,	

of	opgelost	zijn	in	een	andere	dimensie.	(Zeg,	is	deze	en-

quête	ontwikkeld	door	tienjarige	profeten?)

jf: Ik	zal	dan	99	jaar	oud	zijn:	helder	als	een	kind,	denkend	

als	een	verzetsstrijder.	

Futurologie  >>   Zo veel om te vragen

vervolg op p. 33 >>
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Het	project	wil	een	plaats	geven	aan	de	zorgvuldige	ontwikkeling	van	een	vocabu-

larium	en	acties,	die	mogelijke	manieren	van	denken,	handelen	en	bestaan	denk-

baar	maken.	Centraal	staan	de	hoop	en	het	verlangen	om	toekomstige	manieren	te	

ontdekken	om	samen	te	leven,	vanuit	de	dialoog	tussen	een	herinnerd	heden	en	een	

mogelijke	toekomst.	Maar	er	wordt	ook	gekeken	naar	de	problematiek	van	de	toe-

komstvoorstellen	die	al	voorhanden	zijn.	Het	uitgangspunt	is	altijd	de	praktijk	(of	

die	nu	theoretisch,	activistisch,	wetenschappelijk	of	sociaal	is),	die	verplaatst	wordt	

naar	een	mogelijke	toekomst	waar	die	praktijk	een	invloed	op	zou	hebben	gehad.	

Met	de	vraag	naar	transformatie	en	het	sociale	als	uitgangspunt,	tekent	The Future 

Archive	een	topologie	uit	van	uiteenlopende	scenario’s	en	tactieken.

Hoewel	er	bij	elk	gesprek	een	interviewer	en	een	geïnterviewde	aanwezig	zijn,	staat	

de	samenwerking	centraal	om	een	beweging	te	ontwikkelen	naar	dat	wat	je	zou	kun-

nen	verlangen,	dat	wat	buiten	de	hedendaagse	taal,	problemen	en	politiek	valt,	in	een	

speels	overleg	tussen	verbeelding	en	verantwoordelijkheid.	

De	gesprekken	worden	opgenomen	op	video	en	worden	op	een	online	platform	ge-

plaatst	(www.futurearchive.org),	dat	als	archief	functioneert,	maar	ook	als	plek	voor	

uitwisseling	en	discussie.	Alle	materiaal	is	beschikbaar	en	kan	worden	(her)gebruikt.	

The Future Archive	heeft	verschillende	samenwerkingsprojecten	in	gang	gezet,	die	

gelinkt	blijven	aan	de	thematische	clusters	die	in	het	project	zijn	ontstaan,	gaande	

van	discussies	en	performances,	over	filmvertoningen	en	interviewlabs,	tot	perfor-

mancetechnologieën	en	schrijfsels.

manuela zechner

vertaald door Elke Van Campenhout

vandaag
Herinner je

Manuela Zechner is de coördinator van The Future Archive: een artistiek project 
dat een reeks open antwoorden biedt op de vraag: hoe kunnen we verschillende 
toekomsten bedenken? Het project maakt gebruik van interviews die zich afspe-
len op toekomstige plaatsen en tijden, die door twee of meer mensen bewoond 
worden als voorstellen voor futuriteit. Vanop deze plekken proberen ze om zich 
de hedendaagse samenleving te herinneren. Gedurende elk gesprek wordt er 
onderhandeld over een andere toekomst, door interviewtechnieken, dialogen en 
vrije speculatie.
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Ik	weet	helemaal	niets	over	‘de	toekomst’.	Maar	ik	kan	me	wel	een	voorstelling	maken	van	de	notie	

van	‘toekomst’	als	deel	van	een	breed	spectrum	aan	theorieën,	systemen	en	beleidsapparaten.	Er	zijn	

ongetwijfeld	verschillende	manieren	om	toekomsten	te	bedenken,	te	projecteren,	of	erin	te	investe-

ren,	en	om	een	‘futuriteit’	te	begrijpen.	Volgens	de	meeste	woordenboeken	betekent	‘toekomst’	een	

manier	van	nadenken	over	de	tijd	die	voor	ons	ligt.	Dit	denken	kan	gestructureerd	worden	uit	ver-

langen,	oneindigheid,	middelen,	paranoia,	mogelijkheden,	hoop,	geloof	–	en	ja,	uit	het	heden.

Er	wordt	op	veel	domeinen	nagedacht	over	de	toekomst	en	elk	van	die	domeinen	stelt	een	ver-

schillende	benadering	tot	het	concept	voor.	De	toekomst	kan,	zoals	de	meeste	dingen,	niet	enkel	

vanuit	elk	mogelijk	perspectief	worden	gelezen,	maar	je	kan	je	er	ook	zowat	alles	bij	voorstellen.	

Omdat	‘toekomst’	refereert	aan	een	open	plek	voor	projectie,	ontstaat	uit	dat	denken	ook	bijna	

onvermijdelijk	een	complete	realiteit	of	een	gehele	set	van	voorwaarden	en	mogelijkheden.	

Onze	verbeelding	van	de	toekomst	is	altijd	beïnvloed	door	ideeën,	praktijken	en	bewegingen	uit	

het	heden	(of	verleden).	De	‘toekomst’	als	model	laat	ons	toe	om	deze	te	projecteren	in	een	ruimte	

waarin	ze	mogelijk	alle	levenssferen	kunnen	beïnvloeden	(wat	niet	wil	zeggen	dat	al	deze	projec-

ten	totalitair	zijn).	De	‘toekomst’	laat	ons	toe	om	verschil	en	verandering	op	een	open	manier	te	

overdenken,	aangezien	ze	enkel	bepaald	wordt	door	onze	(huidige)	kennis	en	hoop.	Onze	verbeel-

dingen	van	mogelijke	toekomsten	worden	volledig	door	ons	gemaakt	en	getransporteerd,	en	in	

die	zin	zijn	wij	er	ook	verantwoordelijk	voor.	Dat	is	natuurlijk	moeilijk	en	bovendien	wordt	dit	

nog	eens	moeilijker	gemaakt	door	verschillende	factoren.

Verhalen van de toekomst

Terwijl	‘toekomst’	iets	(anders)	is	voor	iedereen,	zijn	er	mensen	die	betaald	worden	om	op	dagelijkse	

basis	te	werken	rond	(specifieke)	toekomsten.	‘Future	Studies’	of	‘futurologie’	denkt	na	over	de	

manier	waarop	veranderingen	in	het	heden	de	realiteit	van	morgen	zouden	kunnen	beïnvloeden.	

Ze	doet	dat	vanuit	een	breed	perspectief,	met	behulp	van	‘strategische	vooruitziendheid’	om	‘scena-

rio’s’	te	creëren.	Shell	introduceerde	‘scenarioplanning’	in	de	jaren	zeventig.	Sindsdien	is	de	sector	

enkel	maar	gegroeid.	De	term	heeft	heel	wat	gemeen	met		‘horizonscanning’,	waarmee	het	‘syste-

matische	onderzoek	naar	mogelijke	bedreigingen,	kansen	en	mogelijke	toekomstige	ontwikke-

lingen’	wordt	bedoeld,	waaronder	(maar	niet	beperkt	tot)	deze	in	de	marge	van	het	huidige	denken	

en	plannen.	Een	andere	gelijkaardige	term	is	‘forecasting’:	opnieuw	een	proces	van	evaluatie	van	

waarschijnlijkheden,	vaak	gericht	op	de	zakenwereld	(als	planning	op	aanvraag),	maar	ook	op	mete-

orologie,	landontginning,	sport,	beleid,	wetenschap,	enzovoort.	Terwijl	Future Studies een	breed	on-

derzoeksveld	beslaat,	zijn	de	studie	en	de consultancy	(die	beelden	van	de	toekomst	analyseren	door	

het	verzamelen	van	kwantitatieve	en	kwalitatieve	data	over	de	mogelijkheid,	waarschijnlijkheid	en	

wenselijkheid	van	verandering	–	Wikipedia)	gericht	op	beleidsadvies.	Dit	betekent	dat	de	wenselijk-

heid gereduceerd	wordt	tot	een	factor	die	zich	schikt	naar	het	marktonderzoek.	De	meer	of	minder	

gegeneraliseerde	toekomsten	(en	hun	trends)	van	politiek	en	bedrijfsleven	worden	gegenereerd	om	

vervolgens	als	waarschijnlijkheden	te	kunnen	worden	voorspeld	en	gemanipuleerd.

Een	heel	wat	creatievere	vorm	van	toekomstproductie	is	sciencefiction,	die	uitgaat	van	groten-

deels	imaginaire	toekomstbeelden,	om	fictief	verslag	te	doen	van	hoe	een	andere	realiteit	er	mo-

gelijk	zou	kunnen	uitzien.	Het	spreekt	voor	zich	dat	een	groot	stuk	van	deze	verbeelding	gelinkt	

is	aan	Hollywood,	maar	er	is	ook	een	breed	scala	van	alternatieve	sciencefiction	voorradig	(queer,	

feministisch,	anarchistisch,	spiritueel...).	Verder	zijn	er	ook	profeten	en	toekomstvoorspellers,	die	

handelen	in	de	‘toekomst’,	op	basis	van	bovennatuurlijke	of	onwetenschappelijke	methodes.

I’m back in the future again, 

nothing’s changed. It’s all 

just like I left it.

bishop, X	Men, 1992

Stalin and I are the only ones       who visualize the future.
Futurologie  >>   Herinner je vandaag
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Tenslotte	zijn	er	ook	politici	of	andere	mensen	die	de	toekomst	(meestal	in	het	enkelvoud)	vaak	

gebruiken	als	een	belofte.	Toekomst speelt	een	belangrijke	rol	in	politiek,	wetenschap,	zaken	en	

technologie:	beleidsmakers,	nanotechnologielabo’s,	ondernemers,	consultanten,	stamcelbanken,	

verzekeraars,	en	eco-ontwerpers	zijn	afhankelijk	van	toekomstscenario’s,	maar	ook	activisten,	

therapeuten,	artiesten,	enz...	Hoe	dan	ook	duidt	toekomst op	een	politieke	agenda	en	een	actie-

plan,	dat	constant	verandert	in	relatie	tot	het	heden.

If Europe is to flourish and 

create the jobs of the future, 

enterprise is the key. 

margaret thatcher, 

speech	Brugge,		

20	september	1988

Ik	stel	voor	dat	we	toekomsten	begrijpen	als	een	apparaat	voor	projectie,	die	zowel	massaal	als	

enkelvoudig	kunnen	worden	geproduceerd.	Ze	staan	open	voor	allerlei	soorten	epistemologieën	

en	politieke	strekkingen.	Wat	interessant	is,	is	het	feit	dat	toekomst verantwoordelijkheid	vraagt,	

zelfs	al	gaat	het	over	een	breed	perspectief	op	de	zaken.	Sciencefiction	schrijven	kan	een	nuttige	

praktijk	zijn	om	zich	te	verhouden	met	de	wereld	van	vandaag.	Stel	je	een	toekomst	voor	zonder	

olie.	Hoe	zouden	mensen	dan	mobiel	zijn?	Wat	zouden	ze	willen	betalen	voor	brandstof?	Wie	zou	

er	zeggenschap	hebben	over	transport?	Enzovoort.	Zelfs	als	we	maar	één	aspect	van	het	heden	in	

de	toekomst	projecteren,	roept	dit	heel	wat	vragen	op	omdat	elke	toekomst	mogelijk	anders	zou	

kunnen	zijn,	en	het	is	helemaal	onze	keuze	of	we	denken	dat	dit	ook	is	wat	we	willen.

Maar	het	is	ook	belangrijk	om	te	zeggen	dat	we	eveneens	kunnen	kiezen	om	geen	concrete	pro-

jectie	te	maken	en	de	toekomst	te	zien	als	een	geheel	ander	concept,	zoals	deconstructivisten	à	

la	Derrida	dat	doen.	We	kunnen	futuriteit begrijpen	als	iets	ongrijpbaars	dat	ons	toelaat	om	te	

experimenteren	en	in	het	heden	te	leven	op	een	open	maar	kritische	manier.	In	die	zin	kan	het	

begrepen	worden	als	een	affectieve	inzet,	eerder	dan	een	reeks	beelden.	Hoe	dan	ook:	toekomst is	

bijzonder	politiek	en	performatief	en	het	is	moeilijk	om	haar	als	iets	anders	te	zien	dan	een	beeld	

of	een	projectiescherm.

Stalin and I are the only ones 

who visualize the future.

adolf hitler,		

Obersalzberg	speech,		

22	augustus	1939

Tijd en Vooruitgang

We	kijken ernaar uit	om	iets	te	doen,	ergens	te	zijn,	iemand	te	ontmoeten.	Het	leven	lijkt	zich	te	ont-

wikkelen	en	op	te	bouwen	naar	momenten	die	we	ons	voorstellen	en	proberen	waar	te	maken.	Als	

we	een	concept	van	tijd	als	een	lineaire	stroom	of	een	opeenvolging	van	gebeurtenissen	bekijken,	

brengt	culminatie	vooruitgang	met	zich	mee.	Verandering	wordt	niet	gezien	als	kwalitatief,	maar	

als	kwantitatief	en	meetbaar	in	eenheden	(van	tijd,	geld,	certificaten...),	waar	we	naar	verlangen	

en	waar	we	minder	of	meer	toegang	tot	hebben	doorheen	socio-culturele	structuren	en	instituten.	

Het	concept	van	de	lineaire	tijd	hebben	we	overgeërfd	van	het	judeo-christelijke	idee	van	een	be-

gin	en	einde	der	tijden,	van	de	geschiedenis	als	een	beweging	van	één	ding	naar	een	ander	in	een	

vervolglogica	die	zich	bepaalde	doelen	voor	ogen	stelt.	Die	doelen	kunnen	verschillen,	maar	ze	zijn	

toch	meestal	gerelateerd	aan	macht,	zekerheid,	rijkdom	of	een	duidelijke	eschatologie.

Progressieve	tijd	mag	echter	niet	verward	worden	met	een	temporele	oriëntatie	op	zich	(bijvoor-

beeld	in	de	kloktijd)	omdat	het	gebeurtenissen	bekijkt	als	gemedieerd	door	een	geobjectiveerde,	

eenduidige,	externe	temporele	kracht.	De	notie	van	vooruitgang	heeft	zichzelf	ingeschreven	in	het	

(ver)wester(s)(d)e	collectief	onbewuste	als	handlanger	van	die	temporele	kracht.	Wetenschap	en	

technologie	fungeren	als	de	dragers	van	dit	soort	vooruitgang,	die	zogezegd	aangedreven	wordt	

door	ontwikkelingen	die	het	lot	van	de	mensheid	bepalen	(het	idee	van	de	‘bemeestering’	van	de	

natuur	is	hierin	uiterst	belangrijk).	Als	model	om	met	het	heden	om	te	gaan	en	toekomsten	te	

bepalen,	stelt	vooruitgang	bepaalde	handelingen	voor	als	prioritair	en	legitimeert	het	deze	han-

delingen	(zowel	in	kapitalistische	als	socialistische	systemen).

As long as I breathe, I shall 

fight for the future, that 

radiant future in which 

man, strong and beautiful, 

will become master of the 

drifting stream of his history 

and will direct it towards the 

boundless horizon of beauty, 

joy, and happiness!

leon trotsky,		

On	optimism	and	pes-

simism:	on	the	20th	

century	and	many	other	

issues,	1901

Stalin and I are the only ones       who visualize the future.
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In	de	Griekse	Oudheid,	zowel	als	bij	de	Maya’s	en	in	Vedische	tijden,	werd	de	tijd	gezien	als	circu-

lair.	De	seizoenen	of	de	cycli	van	dood	en	leven	fungeerden	vaak	als	model	voor	herhaling	en	de	

creatie	van	(rationele)	temporele	patronen.	Zo’n	begrip	van	tijd	is	bijzonder	zinvol	in	een	agrari-

sche	samenleving.	De	industriële	revolutie,	de	versnelling	van	de	technologische	ontwikkelingen	

en	haar	zware	impact	op	werkomstandigheden	en	het	dagelijkse	leven,	hebben	aanleiding	gege-

ven	tot	een	nieuw	concept	van	tijd	als	progressief	en	lineair.	De	gerichtheid	van	de	tijd	wordt	vaak	

gedefinieerd	in	termen	van	technologie,	industrialisatie	en	informatisering	–	die	allemaal	gezien	

worden	als	onvermijdelijk	en	cruciaal	–	waardoor	de	dominantie	van	bepaalde	ideeën	over	voor-

uitgang	(evolutionair,	wetenschappelijk,	economisch,	sociaal)	nog	eens	worden	bevestigd.	Voor-

uitgang is	gelinkt	aan	een	steeds	groter	wordend	en	systematisch	winstidee	en	aan	het	vermarkten	

van	kennis,	wat	in	vroegere	tijden	niet	bestond.

Futurama

walt disney, 	

Speech	on	the	opening	

day	of	Disneyland,	

	17	juli,	1955

De	spectaculaire	‘Futuramas’	van	de	jaren	1939-40	en	1964-65	op	de	New	Yorkse	wereldtentoonstel-

ling	markeren	een	belangrijke	stap	in	de	productie	van	een	algemene	nieuwsgierigheid,	die	ideeën	

van	een	‘toekomst’	verbindt	met	technologie	en	consumentisme.	De	sferische	paleizen,	gesponsord	

door	General Motors,	trokken	zo’n	25	miljoen	toeschouwers	en	toonden	een	beeld	van	het	Amerika	

van	2024,	dat	voornamelijk	bestond	uit	supersnelwegen	en	auto’s.	De	productie	van	een	consumen-

tistische	toekomst	heeft	zichzelf	bewezen	als	bijzonder	succesvol,	voordelig,	en	duurzaam.

Er	bestaan	ontelbaar	veel	modellen	voor	de	toekomst:	de	consumptiemaatschappij,	het	soci-

alisme,	de	informatiemaatschappij,	duurzaam	leven,	het	Enkelvoudige,	de	Eindtijd,	de	alom	

verspreide	droomsamenleving	van	iconen	en	beleving,	de	creatieve	industrieën,	Armageddon™,	

enz...	Elk	daarvan	kan	ons	handelen	in	het	heden	bepalen.	Hedendaagse	technotopia’s	worden	

vaak	gerelateerd	aan	het	internet,	nanotechnologie,	neurowetenschap	of	biotechnologie	(terwijl	

ze	even	sterk	beïnvloed	worden	door	militaire	technologie).	De	discoursen	die	een	bepaalde	ont-

wikkeling	voorstellen	als	bepalend	voor	‘de	toekomst’	zijn	bijzonder	gevarieerd	maar	ze	bevatten	

wel	vaak	noties	als	veiligheid/zekerheid,	risico,	efficiëntie,	comfort,	voordeel,	duurzaamheid.

Paranoia en performativiteit

De	groeiende	industrieën	van	risicomanagement	en	veiligheid	gaan	uit	van	een	link	tussen	

toekomstbeelden	en	bedreiging.	De	campagnes	en	discoursen	rond	terrorisme	en	de	productie	

van	angst	die	daaruit	voortvloeit,	hebben	sinds	2001	aan	invloed	gewonnen,	samen	met	de	ge-

dwongen	gewaarwording	van	de	klimaatverandering.	De	opwarming	van	de	aarde	confronteert	

ons	met	een	mogelijk	(bijna)	eindpunt	van	de	mensheid	en	brengt	nieuwe	modellen	voor	een	

duurzame	toekomst	voort,	met	de	maatregelen,	sociale	configuraties	en	industrieën	van	dien.	

Relevante	toekomstbeelden	bepalen	een	beleid	in	het	heden,	maar	natuurlijk	kan	de	keuze	van	

deze	beelden	nooit	berusten	op	wetenschappelijke	kennis.	Terwijl	we	nog	aan	het	worstelen	zijn	

met	de	klimaatverandering,	wordt	het	steeds	duidelijker	dat	we	niet	zeker	weten	waar	die	veran-

dering	aan	te	wijten	is:	menselijke	activiteit	of	de	opwarming	van	de	planeet,	onafhankelijk	van	

wat	wij	doen.	We	kunnen	niet	zeggen	waar	het	over	gaat,	maar	we	hebben	er	wel	ideeën	over	en	

dus	proberen	we	om	preventieve	actie	te	ondernemen.

Een	uitspraak	doen	over	hoe	de	toekomst er	uit	zal	zien,	maakt	duidelijk	op	welke	manier	je	daar	

het	liefst	over	nadenkt:	misschien	als	een	belofte,	misschien	als	een	bedreiging.	Omdat	toekomst	

nu	precies	datgene	is	wat	nog	niet	bestaat,	kan	ze	zich	op	geen	enkele	andere	manier	zichtbaar	

maken	dan	doorheen	onze	verbeelding	en	de	acties	die	we	plannen	om	haar	waar	te	maken.	Onze	

toekomstprojecties	zijn	echter	gebaseerd	op	concrete	situaties	en	contexten	uit	het	heden,	waar-

van	we	bepaalde	aspecten	willen	bevestigen	en	verlengen.	Denkbeeldige	toekomsten	werken	door	

uitbreiding:	je	zou	hen	de	toekomstige hedens	( future presents)	kunnen	noemen.

Sorry if       I will appear naive to you.
Futurologie  >>   Herinner je vandaag
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Ze	zijn	vaak	gelinkt	aan	aansporingen,	die	bepaalde	manieren	om	in	de	wereld	te	staan	nog	meer	

aanmoedigen.	Een	uitspraak	over	de	toekomst	is	tot	op	zekere	hoogte	ook	een	aankondiging	van	

die	toekomst	en	in	die	zin	beïnvloedt	ze	ook	andere	toekomsten.	Of	ze	nu	geformuleerd	wordt	als	

een	speculatie,	intuïtie	of	voorspelling,	een	voorstel	voor	de	toekomst	kan	potentieel	belangrijk	

zijn	voor	iedereen.

Future is a verb 

Bruce	Sterling

De	vraag	die	zichzelf	stelt,	is	wat	futuriteit nog	zou	kunnen	betekenen.	Hoe	kunnen	we	toekom-

sten	bedenken	die	ons	niet	zijn	voorgeschreven	door	de	overheid,	door	bedrijven	of	een	handvol	

invloedrijke	mensen	–	niet	als	geïndividualiseerde	toekomst,	want	daar	zijn	er	meer	dan	genoeg	

van,	maar	als	toekomsten	die	we	collectief	en	singulier	bedenken	en	waarin	we	investeren?	We 

herdefiniëren onszelf voortdurend door de mogelijke manieren waarop we onze eigen toekomst projecteren.	Hoe	

kunnen	we	de	toekomst	begrijpen	als	een	model	voor	subjectivering,	een	concept	dat	we	spelen	en	

performen,	waarin	we	betekenis	investeren,	maar	waartegen	we	ook	stelling	innemen	of	wat	we	

ondermijnen	op	verschillende	momenten?	Wat	drijft	onze	toekomsten	en	hoe	bedenken	we	ze?	

Hoe	kan	toekomst gerealiseerd	worden	als	een	politiek	concept,	dat	bijdraagt	tot	beweging,	actie	

en	singularisatie?

Als	we	de	toekomst	verstaan	als	een	emanciperende	en	open	manier	om	na	te	denken	over	hoop,	

verlangen,	openheid	en	verantwoordelijkheid;	als	iets	dat	verandert	naargelang	de	context,	dan	

zijn	de	manifestaties	ervan	meervoudig	en	altijd	in	relatie	tot	mekaar.	Nadenken	over	toekomsten	

betekent	dan	niet	langer	dat	je	een	waarheid,	wet	of	controlesysteem	voorstaat.	Het	kan	beteke-

nen	dat	je	ideeën	en	hoop	verder	kan	ontwikkelen,	terwijl	ze	het	heden	projecteren,	reflecteren	

en	openbreken.	Zo’n	toekomsten	zullen	instabiele	politieke	en	sociale	modellen	opleveren,	in	

tegenstelling	tot	strikt	wetenschappelijke,	technologische	of	kapitaalgeoriënteerde	vormen	van	

verbeelding.	Toekomsten	is	een	manier	om	de	toekomst	te	verplaatsen	naar	het	rijk	van	de	meer-

voudigheid,	relationaliteit	en	open source.	Als	ze	een	invloed	hebben	op	de	manieren	waarop	we	

omgaan	met	het	heden,	zullen	de	interacties	tussen	hun	uiteenlopende	manifestaties	en	inzetten	

heel	veel	voor	ons	betekenen.

Het zal geweest zijn.

Als	je	niet	weet	wat	er	komt	maar	nog	altijd	vol	vertrouwen	kunt	handelen,	laat	je	een	plek	open	

voor	een	bepaald	soort	van	futuriteit	om	zichzelf	te	ontvouwen.	Op	hetzelfde	moment	kan	je	ook	

actief	aan	die	futuriteit	deelnemen.	Futuriteit	is	misschien	een	meer	gepaste	naam	voor	de	com-

plexe	manieren	waarop	we	ons	niet-weten	en	onze	openheid	doeltreffend	kunnen	inzetten.	Het	

Franse	‘avenir’	of	het	Duitse	‘Zukunft’	onthullen	de aarzeling of onzekere ‘staat’ die	ontstaat	wan-

neer	we	dingen	aanvoelen	die	nog	moeten	komen.	De	futur antérieur	in	het	Frans	laat	ons	hier	iets	

van	zien:	het zal een gedeeld proces van vraagstelling worden.	Deze	vorm	om	te	verwijzen	naar	het	he-

den	houdt	een	soort	belofte	in	of	een	engagement,	dat	het	feit	dat	het	hier	niet	gaat	om	veiligheid	

of	waarheid	kan	ontwikkelen	tot	een	verantwoordelijkheid	die	sprekers	of	doeners	nemen	voor	

hun	uitspraken/acties,	waarin	die	een	bepaalde	betekenis	inhouden	voor	de	toekomst.	Het zal een 

rechtvaardig oordeel geweest zijn. Nadenken	over	futuriteit	kan	betekenen	dat	je	je	actief	engageert	

in	het	wordingsproces	van	een	toekomst,	terwijl	je	nooit	precies	weet	welke	richting	dit	proces	

zal	inslaan.	Het	verwijst	naar	een	ervaringsmodus	en	een	ethiek	die	situationeel	is,	en	hoogst	

reflectief.	In	plaats	van	elk	begrip	van	interventie	op	te	schorten	door	de	simpele	overvloed	van	

mogelijkheden,	zou	futuriteit	kunnen	begrepen	worden	als	een	open	en	geëngageerde	manier	om	

in	de	wereld	te	staan.

Mogelijkheden zijn voor 

visionairen en activisten, 

waarschijnlijkheden voor 

toeschouwers en consultants. 

Sorry if       I will appear naive to you.
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Denken	over	de	toekomst	betekent	in	deze	opvatting	dus	niet	dat	je	moet	kiezen	uit	

miljarden	scenario’s	maar	eerder	dat	je	vertrekt	vanuit	je	eigen	huidige	gedachten	

en	verlangens.	In	dit	proces	zal	het	niet	altijd	mogelijk	zijn	om	utopia	en	distopia	

van	mekaar	gescheiden	te	houden,	omdat	ze	continu	moeten	worden	onderhandeld	

in	relatie	tot	mekaar.	Nadenken	over	de	toekomst	als	mogelijkheid	of	potentieel	

dat	onze	manieren	om	na	te	denken	over	de	praktijk	opentrekt	in	plaats	van	ze	te	

reduceren	tot	waarschijnlijkheid	en	onontkoombaar	gevaar,	kan	zelforganisatie	

en	verantwoordelijkheid	aanmoedigen.	We	zijn	onvermijdelijk	toeschouwers	van	

toekomstscenario’s	–	of	ze	nu	apocalyptisch,	samenzweerderig,	hippie,	cyborg,	of	

super-merkgebonden	zijn	–	en	we	worden	daar	iedere	dag	opnieuw	mee	geconfron-

teerd.	Iedere	mens	die	je	tegenkomt,	heeft	een	eigen	opvatting	over	futuriteit.	Maar	

de	emancipatie	uit	de	positie	van	een	zuivere	consument	van	andermans	toekomsten,	

naar	zowel	een	mee-denken	als	een	kritische	en	verbeeldingrijke	benadering	van	

andere	toekomsten,	kan	heel	dankbaar	zijn	om	het	begrip	en	de	inzet	van	andermans	

projecties	te	relateren	aan	ideeën,	hoop	en	verlangens	die	we	zelf	voorstaan.	Dit	

proces	is	misschien	cruciaal	om	toekomsten	in	het	meervoud	te	begrijpen.	Misschien 

bestaat	ook.

Toekomsten als technologieën van het zelf, niet enkel technologische 

toekomsten.

Als	ik	probeer	om	mij	het	heden	te	herinneren,	zal	ik	me	er	gauw	bewust	van	wor-

den	dat	ik	er	niet	omheen	kan	om	meteen	ook	een	scenario	te	construeren	voor	de	

toekomst.	Dat	scenario	kan	heel	speculatief	zijn,	als	een	sciencefiction	verhaal,	vol	

wilde	neologismen	en	onbekende	technologische	apparaten,	maar	het	kan	ook	traag	

en	zorgvuldig	geweven	zijn,	als	een	reeks	interconnecties	die	vooruit	wijzen	naar	wat	

nog	niet	bestaat.	In	feite,	als	ik	probeer	om	me	het	heden	te	herinneren,	zal	ik	bijna	

onvermijdelijk	een	toekomst	voorstellen	die	onwaarschijnlijk	en	problematisch	is.	

Als	iemand	anders	met	mij	meedenkt	over	zo’n	voorstel,	hebben	we	heel	veel	om	over	

te	praten.	De	momenten	van	twijfel	en	onzekerheid	die	opduiken,	leiden	ons	naar	

de	vraag	wat	‘toekomst’	voor	ons	betekent,	hoe	we	er	ons	naartoe	bewegen,	en	welke	

wensen	-	individueel	of	gedeeld	-	we	voor	ogen	houden.

Ik	kan	een	idee	over	futuriteit	hebben	in	mijn	dagelijkse	leven,	maar	het	experiment	

om	mij	mijn	heden	te	herinneren,	laat	me	toe	om	mezelf	te	confronteren	en	om	de	

manieren	te	articuleren	waarin	ik	mijn	gedachten,	taal,	praktijk	en	leven	projecteer.	

In	eerste	instantie	kan	dat	voelen	als	een	afsluiting	of	een	reductie,	maar	als	je	het	

bekijkt	als	een	spel,	kan	het	transproductief	worden.	Als	je	probeert	om	één	enkele	

wenselijke	toekomst	te	performen,	kom	je	al	snel	op	een	dood	spoor	uit.	Maar	als	je	

kan	wisselen	tussen	verschillende	toekomsten,	in	een	geest	van	ontdekking	en	spel,	

kunnen	we	misschien	de	grenzen	uitzetten	van	wat	we	als	toekomst	kunnen	denken.

– Welcome to a future – your future. Sorry 

if I will appear naïve to you – you know 

that I’m young and that I’m only a visitor 

in your space.

– Sure.

– I’ve been going through the archives, and 

found quite a lot of information on you 

– my particular interest was in the time 

around 2007, when you were in your late 

twenties. It seems that the “internet”, this 

early precursor to what I grew up calling 

the “transpository”, was a particularly 

important site of activity for you then?

– Yes. Back then, that technology was 

not quite what it is today. Most of its key 

features were there: you could share, talk, 

present, produce, inform. But what was 

not quite possible yet, if I remember cor-

rectly, is the democracy function, in all the 

aspects we know today. You couldn’t access 

all knowledge on that internet, nor could 

you access all knowledge outside of the 

internet, and you also couldn’t participate 

in direct democratic decision making. The 

platforms, fora and voting instances we 

have today only existed on a mini scale, in 

the framework of collaborative projects for 

example.

– But how did socioplanetary decisions get 

made, then?

…

Futurologie  >>   Herinner je vandaag
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Wil	dat	zeggen	dat	moderne	mensen	zich	niet	

willen	of	kunnen	concentreren	op	een	plan?	Is	

elk	plan	per	definitie	een	surrogaatplan,	zoals	

volgens	Benjamin,	‘de	beklemmende	ideeën-

rijkdom	die	met	de	herleving	van	astrologie	en	

yogawijsheid,	Christian Science	en	chiromantie,	

vegetarisme	en	gnosis,	scholastiek	en	spiritis-

me	onder	–	of	beter	over	–	de	mensen	kwam’?	

Hebben	ze	het	zicht	op	de	toekomst	verloren	

of	hebben	ze	er	zich	–	blij	toe	–	op	een	bewuste	

manier	van	verlost?	En	waar	staat	Scheerbart	

zelf	met	zijn	‘werk’?	Maakt	dat	dan	wel	deel	uit	

van	een	groots	plan?	En	als	Scheerbart	of	zijn	

personages	plannen	kunnen	maken,	waarom	

kunnen	de	tijdgenoten	van	Walter	Benjamin	

dat	dan	niet?

	 Benjamin	heeft	een	viertal	keer	over	deze	

Scheerbart	geschreven:	in	Erfahrung und Armut,	

in	een	kleine	tekst	over	de	roman	Lesabéndio,	

in	een	voor	de	Franstalige	markt	bestemde	

introductie	op	diens	leven	en	werken,	en	in	

een	reeks	fragmenten	in	het	Passagenwerk.	Paul	

Scheerbart	(1863-1915)	was	op	elk	van	deze	mo-

menten	van	schrijven	al	dood.	Misschien	is	het	

niet	te	kortzichtig	om	te	stellen	dat	voor	Benja-

min	ook	het	‘project’	van	Scheerbart	al	voorbij	

was,	of	dat	het	spectrum	aan	afwijkende	in-

terpretatiemogelijkheden	dat	het	bood,	steeds	

smaller	werd	–	het	ging	snel	in	die	jaren	aan	de	

voet	van	de	twintigste	eeuw.

Scheerbart,	geboren	in	1863	in	Danzig,	stu-

deerde	kunstgeschiedenis	en	filosofie,	en	

begon	al	in	1889	aan	een	omvangrijk,	chao-

tisch	en	multidisciplinair	oeuvre	dat	zowel	

romans,	tekeningen,	manifesten,	traktaten,	

essays,	ontwerpen,	theaterstukken,	brieven	als	

gedichten	bevat.	Het	is	echter	vooral	het	vlak	

voor	zijn	dood	gepubliceerde	Glasarchitektur 

(1914)	dat	de	meeste,	blijvende	reacties	veroor-

zaakte,	ook	in	het	Nederlandse	taalgebied2.	

Het	is	een	uit	111	hoofdstukken	bestaand	ma-

nifest	dat,	eerder	vandaag	dan	morgen,	‘glas’	

als	enige	‘correcte’	bouwmateriaal	propageert,	

want	‘het	nieuwe	milieu	dat	wij	daardoor	

scheppen,	moet	ons	een	nieuwe	cultuur	bren-

gen’.	Scheerbart	komt	daardoor	op	één	lijn	te	

staan	met	modernistische	architecten	als	Adolf	

Loos	en	Le	Corbusier	–	met	wie	Benjamin	hem	

ook	identificeert	–	en	met	Bruno	Taut,	aan	wie	

Glasarchitektur	is	opgedragen,	en	die	in	het	jaar	

van	publicatie	in	Keulen	inderdaad	een	waar-

achtig	‘glazen	huis’	bouwde.

Scheerbart	schreef	ook	theaterstukken	en	kor-

te	teksten	over	theater,	waarvan	de	meeste	ge-

publiceerd	zijn	in	expressionistische	of	moder-

nistische	Duitse	tijdschriften	met	sprekende	

titels	als	Der Sturm,	Die Gegenwart,	Simplicissimus	

of	Die Aktion	3.	Wat	geldt	voor	zijn	leven	en	wer-

ken,	geldt	in	het	bijzonder	voor	deze	verzame-

Christophe Van Gerrewey

In de korte maar onuitputtelijke tekst Erfahrung und Armut uit het historische 
jaar 1933, citeert Walter Benjamin een zin uit de roman Lesabéndio van zijn 
Duitse ‘voorganger’ Paul Scheerbart: ‘Jullie zijn allen zo moe – en dat komt 
alleen maar omdat jullie niet al jullie gedachten op een heel eenvoudig maar 
grandioos plan concentreren.’ 1 Een heel eenvoudig maar grandioos plan: het 
is, zoals vaak in een tekst van Benjamin, niet helemaal duidelijk waar de teneur 
ligt, aangezien die van zin op zin van plaats lijkt te verwisselen. Hij schrijft dat 
‘moderne mensen’ – zijn tijdgenoten dus – het allemaal ‘gevreten’ hebben: ‘de 
cultuur’ en de ‘mens’, en dat ze oververzadigd en moe zijn geworden, ‘arm’ en 
zonder ervaring of zelfs zonder een verlangen naar ervaring. Ze kunnen elkaar 
geen ‘raad’ meer geven, want het begrip ‘wijsheid’, dat opgebouwd wordt door 
‘ervaringen’, is aan een voortdurende inflatie onderhevig. Precies daarom voe-
len ze zich aangesproken door de woorden uit de roman van Scheerbart. 

Zeit: Gegenwart
Over Paul Scheerbart. Of waarom de moderne mens zich niet kan concentreren op de toekomst
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ling:	het	is	zeer	moeilijk	om	er	–	thematisch,	

structureel	of	typologisch	–	een	sluitend	en	

exhaustief	onderscheid	in	aan	te	brengen.	Het	

is	echter	zo	dat	elk	woord	van	Scheerbart	zich	

uit-	of	inschrijft	in	het	plan	van	de	moderni-

teit,	en	zich,	nu	en	dan	morosofisch	of	hier	en	

daar	met	een	bijna	gewelddadige	superioriteit,	

de	vraag	stelt	naar	wat	anders	is of	kan,	eerder	

dan	naar	wat	was	of	zal	zijn.	Scheerbart	is	in	

die	zin	niet	begaan	met	een	utopisch	beeld	

van	de	toekomst,	als	wel	met	een	‘positievere’	

kijk	op	het	heden;	in	zijn	fictieve	werelden	is	

het	zaak	om	de	huidige	werkelijkheid	te	her-

maken,	en	om	fictie	te	laten	oplossen	in	de	

realiteit	–	en	dat	is	iets	helemaal	anders	dan	de	

toekomstige	werkelijkheid	beschrijven.	‘Zeit:	

Gegenwart’	–	‘Tijd:	heden’	–	het	is	nagenoeg	

altijd	een	van	de	weinige	regieaanwijzingen	

waarvan	zijn	stukken	vergezeld	gaan.	En	als	

een	stuk	toch	in	de	toekomst	speelt,	dan	is	dat	

zoals	Das dumme Luder. Ein Jupiter-Drama,	‘in	der	

dreizehnten	Epoche	der	allgemeinen	Begeis-

terung’	–	in	het	dertiende	tijdperk	van	de	al-

gemene	begeestering,	dat,	als	het	meezit,	ook	

morgen	kan	aanbreken.	Die	hoogdringendheid	

van	de	tijdsaanduidingen,	impliceert	niet	dat	

wat	volgt	in	de	stukken	‘herkenbaar’	was	voor	

de	tijdgenoot.	Dat	heeft,	in	eerste	instantie,	te	

maken	met	de	scenische	aanwijzingen:	het	is	

niet	geheel	onterecht	dat	het	leven	van	Scheer-

bart	(tot	nu	toe)	wordt	samengelegd	met	zijn	

‘ruimtelijke’	opvattingen,	die	hem	inderdaad	

tot	een	fantastische,	kleurrijke	en	stilistisch	

wervelende	ghostwriter	maken	van	het	project	

van	de	moderne	architectuur.	Die	eigenschap	

strekt	zich	uit	naar	zijn	theaterwerk,	zoals	hij	

zelf	schrijft	in	het	voorwoord	op	zijn	teksten,	

uit	1903:	‘Aangezien	het	ook	in	deze	theater-

stukken	mijn	doel	was,	om	steeds	meer	afstand	

te	nemen	van	de	aardse	voorstellingsmogelijk-

heden,	moet	deze	kleine	bibliotheek	natuurlijk	

“revolutionair”	worden.	Het	revolutionaire	

element	openbaart	zich	voornamelijk	in	de	

verwezenlijking	van	het	uiterlijke	theater-

beeld.	Het	is	dan	ook	geheel	vanzelfsprekend,	

dat	de	sinds	lang	gebruikelijke	theaterbeelden	

met	hun	geheel	van	scenische	materialen,	voor	

mijn	doel	niet	geschikt	lijken.’	Het	komt	er	op	

neer	dat	het	theater	in	de	eerste	plaats	‘uiter-

lijk’	modern	moet	zijn,	en	dat	impliceert	ook	

hier	de	leuze	less is more:	geen	ornament,	geen	

overdaad,	geen	illustratie,	geen	representatie	

–	maar	witte	wanden,	bij	voorkeur	uit	glas:	‘De	

eerste	uitvoering	van	het	glastheater	zal	eerst-

daags	plaatsvinden.’	

	 Eenmaal	het	decor	geminimaliseerd,	valt	

het	Scheerbart	moeilijker	om	zijn	verlangen	

naar	modernisering	te	realiseren	op	het	vlak	

van	de	meer	theatertechnische	eigenschap-

pen.	Dat	heeft	hij,	als	hij	in	zijn	inleiding	om	

‘geduld’	vraagt	vooraleer	het	‘revolutionaire	

theaterkarakter’	zich	ten	volle	kan	ontplooien,	

ook	zelf	beseft.	De	afstand	die	hij	kan	nemen	

van	het	‘oude’	theater	is	beperkt,	maar	de	

domeinen	waarop	die	verwijdering	zich	reali-

seert,	zijn	tekenend,	omdat	het	alleszins	ook	

die	domeinen	zijn	waarop	het	theater	zich	

gedurende	de	twintigste	eeuw	verder	heeft	

gemoderniseerd	(of	gepostmoderniseerd):	het	

komt	er	op	neer	dat	de	grote	verdwijntruc	van	

het	moderne	zich	schoorvoetend	verplaatst	

naar	de	taal,	het	geluid,	de	tijd	en	het	lichaam.	

Dat	blijkt	sprekend,	om	niet	te	zeggen	schok-

kend,	uit	het	korte	stuk	Sophie. Eine Ehestands-

Pantomime mit Musik und Tanz,	dat	als	een	bijna	

cynische	‘samendrukking’	kan	gezien	worden	

van	een	klassiek	huwelijksdrama	–	het	speelt	

dan	ook	in	‘het	verleden’.	Geen	dialogen	meer,	

geen	decor	behalve	een	paar	wanden	en	een	

appel.	In	de	plaats:	directe,	door	Scheerbart	

‘pantomimisch’	genoemde	weergave	van	emo-

ties	door	lichamelijke	bewegingen.	Vooral	de	

voetnoot	van	Scheerbart	bij	het	stuk	is	merk-

waardig,	en	leest	als	een	retro-actief,	enigszins	

naïef	en	vreemd	verwoord	programma	van	het	

‘moderne’	theater.	Hij	schrijft:	‘Volgens	dit	

“Sophia-schema”	laten	de	meeste	theaterstuk-

ken	uit	het	verleden	zich	eenvoudig	in	panto-

mimes	omzetten,	die	–	volstrekt	begrijpelijk	

–	het	opmerkelijke	in	deze	theaterstukken	

zonder	één	woord	tot	uitdrukking	brengen.	

De	pantomimes	realiseren	hun	beknoptheid	

omdat	in	de	meeste	gevallen	de	tekstdrama’s	

toch	al	voorhanden	zijn.	De	pantomimes	stel-

len	op	die	manier	het	dramatische	element	

in	een	nieuw	licht,	zodat	deze	al	snel	de	oude	

woordkunst	in	de	meeste	gevallen	kunnen	ver-

vangen.’	Elders,	in	de	korte	tekst	Das abgekürzte 

Verfahren,	onderschrijft	Scheerbart	een	pleidooi	

tot	‘inkorting’	van	de,	in	het	Duitsland	van	die	

tijd,	alomtegenwoordige	stukken	van	Shake-

speare	–	wiens	werk	absoluut	buiten	het	kader	

van	de	moderniteit-als-industriële-revolutie	

valt.	Er	is	hier	echter,	zoals	steeds,	meer	aan	

de	hand	dan	alleen	maar	de	vroeg	twintigste-

eeuwse,	economiserende	hang	naar	efficiëntie,	

snelheid	en	gelijkheid.	Scheerbart	bevindt	zich	

in	een	‘opportunistische	traditie’	die	de	tech-

nologie,	net	als	het	heelal,	onderworpen	ziet	

de vraag naar wat anders is of k an

Futurologie  >>   Zeit
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31aan	de	mens	–	en	niet	omgekeerd.	En	verder	is	

er	natuurlijk	ook	stilaan	het	besef	dat	achter	

alle	mogelijke	vormen	van	klassieke	represen-

tatie	niets	meer	schuilgaat:	ook	dat	doet	alles	in	

elkaar	krimpen.	Dat	blijkt	eveneens	uit	Der vor-

nehme Räuberhauptmann. Ein Bühnenspass in drei 

Aufzügen,	waarin	de	gesproken	taal	zich	moder-

niseert	omdat	ze	globaliseert:	de	personages	

van	verschillende	nationaliteiten	steken	elkaar	

naar	de	kroon	door	zo	veel	mogelijk	talen	te	

verwerken	in	‘hun	tekst’,	om	zo	tot	een	‘inter-

nationaal	accent’	te	komen.	Wat	overblijft,	is	

gebabbel	zonder	zin:	‘En	vergeten	jullie	niet	

het	voorname	internationale	accent!	Thallatta!	

Thallatta!	Wietsche	watsche!	Vergeet	u	ook	

niet	my	money!	Hoede	morhen!	Slaperwel!’	

Het	is	niet	verwonderlijk	dat	dit	stuk	in	het	

verzameld	werk	–	als	het	ware	in	een	natuur-

lijke	evolutie	–	wordt	gevolgd	door	Geheimnisse,	

een	inderdaad	geheimzinnige	‘pantomime	

zonder	muziek’,	die	slechts	bestaat	uit	pagina-

lange	beschrijvingen	van	hoe	een	vrouw	zwij-

gend	met	gekleurde	glasscherven	in	de	weer	

is.	De	obsessies	van	Scheerbart	komen	samen	

in	een	vaak	nog	onhandige	en	onvoldragen	

omschrijving	van	de	grenzen	van	theatraliteit.	

Een	andere	uiting	daarvan	is	Kometentanz. 

Astrale Pantomime in zwei Aufzügen:	net	zoals	in	

zijn	roman	Lesabéndio	(een	‘asteroïdenroman’),	

wordt	getuigenis	afgelegd	van	het	vermoede-

lijk	weldadige	inzicht	dat	de	wereld	–	eeuwen	

na	Plato,	honderd	jaar	voor	Sloterdijk	–	slechts	

een	planeet	is	tussen	de	vele,	aangedreven	

door	‘sferenmuziek	die	glanzend	wordt’.	Het	

is,	opnieuw,	dat	soort	inzichten	dat	de	wereld	

modern	en	beter	moet	maken	–	‘vandaag’.

	 Het	komt	er	op	neer	dat	we	nu	door	de	

aarde	moeten	zakken,	zoals	de	geesten	in	het	

sprookje	Rübezahl. Schauspiel in fünf Aufzügen	dat	

ook	daadwerkelijk	doen.	

‘Vlammen	schieten	rondom	de	drie	geesten	uit	

de	aardbodem	tevoorschijn,	en	de	drie	geesten	

verzinken	zeer	snel.	De	drie	mensen	springen	

geschrokken	op,	terwijl	de	vlammen	hoog	

oplaaien.’	De	mensen	hebben	het	niet	begre-

pen:	ze	hebben	geen	plan	en	ze	willen	zich	niet	

verlossen	van	aardse,	onmoderne	beslomme-

ringen.	Ze	houden	zich	wel	met	de	toekomst	

bezig,	maar	precies	daar	ligt	het	probleem:	be-

zig	zijn	met	de	toekomst	is	het	grootste	symp-

toom	van	de	ziekte	die	vermoeidheid	heet,	en	

die	wordt	aangestoken	door	de	verdwijning	

van	elk	plan.	Het	is	een	bezigheid	voor	dron-

kemannen:	‘De	overdaad	aan	sterke	drank	in	

doodlopende	straatjes,’	zegt	de	gedurig	dron-

ken	melkboer,	‘moet	ik	ook	opdrinken.	Alleen	

zo	kan	ik	de	blik	altijd	op	de	toekomst	gericht	

houden…’	De	expeditie	van	de	onderaardse	

geesten	is	tevergeefs	geweest,	en	ze	nemen	lek-

ker	niemand	terug	mee	naar	beneden,	want	‘dit	

stelletje	zwijnen	leeft	liever	bij	de	beesten	af,	in	

een	zo	“bekrompen”	mogelijke	wereld.	(…)	Er	

zijn	wel	mensen,	wiens	blik	steeds	maar	breder	

wordt	–	maar	erg	groots	is	het	panorama	niet,	

dat	zich	voor	hun	ogen	ontrolt.’

Op	die	manier	toont	zich	de	ware	kracht	en	

uitdrukkingsvorm	van	Scheerbarts	oeuvre	en	

denken	–	in	het	narratieve,	het	thematische,	

het	mythisch-realistische.	Het	maakt	zijn	ro-

man	Lesabéndio	waarschijnlijk	krachtiger	dan	

al	zijn	theaterstukken.	Maar	dan	nog	blijft	het	

gaan	om	een	zeer	gevarieerd	geheel,	waarin	

het	–	vaak	lachwekkende	–	probleem	van	de	

zeer	vroege	modernisering,	aan	het	begin	van	

de	twintigste	eeuw,	in	variërende	aspecten	

naar	voren	wordt	gebracht.	Het	resultaat	is	

nooit	helemaal	eenduidig,	wat	niet	wil	zeggen	

dat	het	ironisch	genoemd	mag	worden.		

	 In	het	laatste	stuk	van	zijn	verzameld	

werk,	Reformation! Programm-Spaß,	voert	Scheer-

bart	‘het	verouderde	theater’	als	‘komisch	

personage’	ten	tonele.	Het	wordt	vervolgens	

onthoofd	door	de	‘wereldverbeteraar’:	‘Wij	wil-

len	je	hoofd	veranderen,	zodat	je	er	overal	met-

een	mee	herkend	wordt	(zet	hem	de	ossenkop	

op).’	Daarop	roept	de	‘theaterhervormer’	uit:	

‘Hemels!’	Is	dit	inderdaad	‘programmatisch’,	

zoals	de	ondertitel	laat	vermoeden?	Maar	is	

het	dan	niet	opmerkelijk	dat	de	kunstenaar,	de	

‘dramaturg’,	zich	toch	nog	moet	laten	leiden	

door	de	globalistische	‘reformateur’?	Of	is	het	

satirisch,	zoals	ook	Das Donnerwetter. Ein Schau-

spiel für Weltverbesserer,	omdat	het	toenmalige	

maatschappelijke	fenomenen	op	de	spits	drijft	

en	zo	lichtjes	belachelijk	maakt?	Of	gaat	het	

daarentegen	om	bittere	ernst,	om	een	pro-

grammatisch-allegorische	weergave	van	waar	

het	Scheerbart	inderdaad	voortdurend	om	te	

doen	is:	moderniseren,	verbeteren,	revolutie	

voeren	–	desnoods	met	de	hamer	en	de	bijl?	

Is	een	dergelijke	dialoog	precies	daarom	wel	

mogelijk	in	een	wereld	die	niet	voorafgegaan	

wordt	door	de	‘grote	zuiveringen’	van	de	Eerste	

Wereldoorlog?	Ik	weet	het	niet.	Ik	kan	als	lezer	

niet	buiten	mijn	tijd	gaan	staan	–	net	zoals	ik	

geen	plaats	kan	nemen	in	die	van	Scheerbart.	

In	het	voortdurende	spanningsveld	tussen	‘het	

kan’,	‘het	kon	toen’,	‘het	kan	nu	niet	meer’,	

daarop roept de ‘theaterhervormer’ 
uit: ‘hemels!’ 
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een latent maar miskend  
gevoel van voorbij-zijn.

‘ooit	kan	het	wel	weer’,	‘het	kan	nooit’,	‘kon	

het	maar’,	‘ik	kan	het	niet’	of	‘wat	een	geluk	

dat	het	niet	kan’,	blijven	deze	teksten	hangen	

–	mysterieus,	intrigerend,	en	essentieel	on-

bruikbaar.

Het	is	die	onwetendheid	die	de	blijvende	waar-

de	van	de	teksten	van	Scheerbart	aanduidt.	De	

theaterteksten	falen	omdat	ze	de	revolutionai-

re	wijzigingen	slechts	‘prozaïsch’	beschrijven.	

Ze	worden	nooit	een	scenische	werkelijkheid	

als	‘tekst’	(en	trouwens	ook	niet	als	opvoering:	

bij	elkaar	genomen	zijn	hoogstens	een	achttal	

stukken	van	Scheerbart	opgevoerd).	Op	die	

manier	kunnen	ze	wel	als	embleem	dienen	

voor	het	dialectische,	onbepaalde	karakter	van	

de	moderniteit.	Net	na	het	afschrikwekkende	

hoogtepunt	van	de	industriële	revolutie	in	de	

Eerste	Wereldoorlog,	en	net	voor	de	gruwelijke	

explosie	van	toekomstplannen	die	de	Tweede	

Wereldoorlog	zou	blijken	te	zijn,	is	het	ook	

die	immer	terugdeinzende	eigenschap	die	dit	

oeuvre	heeft	ingeschreven	in	het	leven	en	werk	

van	Walter	Benjamin.	En	dus	ook	in	de	nood-

zaak	en	in	het	gevaar	van	de	vooruitgang,	in	

het	verlangen	en	in	de	onmogelijkheid	om	het	

heden	op	een	instant-manier	te	veranderen,	in	

de	vlucht	van	het	echte	leven	naar	het	domein	

van	de	kunst.	

	 Wie	namelijk	niet,	zoals	de	personages	

van	Scheerbart,	durft	of	kan	inzetten	op	de	

ogenblikkelijke	wijziging	van	het	heden,	richt	

zicht	op	de	sentimentele	kant	–	en	de	kant	

van	de	toekomst	is	dat	nog	meer	dan	die	van	

het	verleden.	‘Bezig	zijn’	met	de	toekomst,	

plannen	maken,	verlangens	projecteren	op	

een	onbestaande	tijd	die	nog	komen	moet,	

is	paradoxaal	genoeg	een	postmodern	feno-

meen,	dat	onlosmakelijk	samenhangt	met	een	

latent	maar	miskend	gevoel	van	voorbij-zijn.	

Wie	nog	echt	gelooft	in	de	vormgeving	van	de	

toekomst,	houdt	zich	bezig	met	het	heden,	en	

trekt	zich	niet	terug	in	een	bij	elkaar	gefanta-

seerd	of	berekend	beleidsplan.	De	afwezigheid	

van	grootse	plannen	die	het	heden	sturen,	

laat	zich	daarom,	naarmate	de	twintigste	

eeuw	gevorderd	is	en	de	eenentwintigste	eeuw	

langzaam	begint,	opvolgen	door	beelden	van	

toekomstplannen	–	door	dromen.		

	 ‘Op	moeheid,’	schreef	Benjamin	in	Erfah-

rung und Armut,	‘volgt	slaap,	en	daarin	gebeurt	

het	bepaald	niet	zelden	dat	de	droom	ons	scha-

deloosstelt	voor	de	treurigheid	en	moedeloos-

heid	van	de	dag	en	het	heel	eenvoudige	maar	

grootse	leven,	waartoe	in	wakkere	toestand	

de	kracht	ontbreekt,	als	werkelijkheid	laat	

verschijnen.’ De	televisie-	of	filmreeks	Mission: 

Impossible	is	zo’n	droom	van	de	hedendaagse	

mensen.	Het	gevarieerde	maar	slagkrachtige	

team	krijgt	van	hogerhand	de	belangrijke	op-

dracht	te	horen,	uitgesproken	door	de	stem	van	

een	kleine	zwarte	computer.	Die	opdracht	gaat	

telkens	weer	vergezeld	van	het	‘oplossende’	

plan	dat	de	missie	nog	binnen	dezelfde	episode	

zal	helpen	uitvoeren.	Het	scenario	is	bij	wijze	

van	spreken	al	klaar.	De	opdracht	is	helemaal	

niet	onmogelijk,	maar	wel	op	een	vermakelijke	

manier	zeer	moeilijk!	En	de	boodschap	van	de	

computer	wordt	steeds	afgesloten	door	de	me-

dedeling	dat	‘this	message	will	selfdestruct	in	

five	seconds’.	Toekomst:	een	van	de	zeldzame	

woorden	die	zichzelf	vernietigen	van	zodra	

iemand	ze	uitspreekt,	omschrijft	of	verbeeldt.

Futurologie  >>   Zeit

1	 Walter	Benjamin,	Erfahrung und Armut,	in:	
Idem,	Gesammelte Schriften.II-1,	Suhrkamp	
Verlag,	1977,	Frankfurt	am	Main,	p.218.	
Nederlandse	vertaling	in:	Walter	Benja-
min,	Maar een storm waait uit het paradijs. 
Filosofische essays over taal en geschiedenis,	
sun,	Nijmegen,	1996,	p.140.

2	 Van	Glasarchitektur	verscheen	recent	een	
Nederlandse	vertaling	in	boekvorm:		
Glasarchitectuur,	Uitgeverij	010,	Rotter-
dam,	2005.	Eerder	verschenen	al	frag-
menten,	samen	met	een	commentaar	in:	
Hans	W.	Bakx,	Dromen dunner dan glas,		
in:	Raster,	nr.25,	1983.		
De	vurigste	fan	van	Scheerbart	in	het	Ne-
derlandse	taalgebied	was	echter	Paul	van	
Ostaijen	–	hij	noemde	hem	‘de	grootste	
Duitse	schrijver’,	zoals	blijkt	uit	de	inlei-
ding	van	Gerrit	Borgers	op	Het landhuis in 
het dorp en De Jongen,	Den	Haag,	1973,

3	 Verzameld	in	twee	banden	Gesammelte 
Arbeiten für das Theater: Revolutionäre  
Theater-Bibliothek	en	Regierungsfreundliche 
Schauspiele,	Edition	Text	+	Kritik,		
München,	1983.	

De	Nederlandse	vertaling	is	van	mijn	hand.
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De toekomst van het theater II: 
Paula Caspao

 Zo veel om te vragen…

Ervan	uitgaande	dat	alles	wat	in	het	theater	gebeurt	ook	

elders	kan	gebeuren	–	en	misschien	niet	alleen	elders,	maar	

ook	anders:	door	andere	vormen	van	vriendelijkheid	te	

produceren,	door	de	performatieve	reikwijdte	van	iedere	

activiteit	te	vergroten,	inclusief	de	reikwijdte	van	de	perfor-

mativiteit	van	theatrale	activiteiten	–	waarvoor	hebben	we	

dan	het	theater	nodig?

Al	vijf	dagen	(of	was	het	nu	vijf	jaar,	vijf	decennia,	vijftig	

jaar)	blijft	de	vraag	naar	de	toekomst	van	het	theater	zich	in	

mijn	hoofd	ontvouwen	in	verschillende	fases	en	omgevin-

gen,	op	verschillende	ritmes,	terwijl	heterogene	tijden	en	

plaatsen	zich	met	elkaar	vervlechten	en	soms	erg	tegenstrij-

dige	tijden	en	plaatsen	doorkruisen	die	belangrijke	rollen	

lijken	te	spelen	in	de	machinerie	van	het	theater	‘zoals	we	

het	kennen’.	Toen	de	tijd	begon	te	krimpen	van	vijf	dagen	

naar	vijf	uren,	bedacht	ik	me	dat	het	mogelijk	is	om	de	

vraag	naar	de	toekomst	van	het	theater	te	tackelen	door	

stil	te	blijven	staan	bij	Rancières	vraag	naar	het	zogezegd	

geprivilegieerde	theater.	Wat	Rancières	vraag	zo	interes-

sant	maakt,	is	het	feit	dat	het	de	socio-politieke	premissen	

bevraagt	van	de	vooronderstelling	dat	theater	de	plaats	

bij	uitstek	is	voor	een	unieke	vorm	van	interactiviteit	en	

ontmoeting	–	of	zelfs	versmelting	–	tussen	reële	lichamen.	

>>

De dieptemeters houden zich dan wel op aan de voorsteven 
van de boot, maar ze kijken niet in de verte. Ze kunnen 
geen doelen formuleren, en ze kunnen ze zeker niet kiezen. 
Hun zorg, hun verantwoordelijkheid, datgene waarvoor ze 
geschikt zijn, zijn de stroomversnellingen waarin je te plet-
ter loopt, de klippen waar je op stoot, de zandbanken waar-
op je vastloopt. Hun kennis komt voort uit een verleden 
dat spreekt over de gevaren van de rivieren, van hun verra-
derlijke voorkomen, van hun valse verleidingen. De cruciale 
vraag stelt zich voor de dieptemeter zoals voor om het even 
wie, maar zijn specifieke vraag is, moet zijn: Kunnen we, 
hier, doorvaren, en hoe? Gebeurt er iets in het theater dat 
elders niet zou kunnen gebeuren?'

 isabelle stengers

bojana cvejic  en daniëlle de regt
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De	bevoorrechte	plaats	waar	een	vooronderstelde	radicale	

afstand	tussen	doeners	en	kijkers	overwonnen	wordt.	De	

bevoorrechte	plaats	waar,	op	zijn	meest	paradoxale,	een	

vooronderstelde	radicale	kloof	tussen	representatie,	medi-

atie,	fictie,	illusie	–	de	hele	set	van	zogenaamde	theatrale	

trucs	–	en	vitaal	belichaamde	realiteit	(lees:	echt	authentiek	

leven)	overbrugd	wordt.

Het	probleem	met	dat	zogezegd	bevoorrechte	theater	is	

dat	het	gebaseerd	is	op	een	vooronderstelling	van	afstand,	

een	vooronderstelling	van	ongelijkheid	tussen	individuen,	

vaardigheden,	rollen,	posities	en	territoria	die	overwonnen	

moet	worden.	Nog	belangrijker,	aldus	Rancière,	lijkt	het	er	

zelfs	op	dat	die	algemene	vooronderstelling	dezelfde	soort	

algemene	vooronderstelling	is	als	dewelke	we	terugvinden	

in	de	pedagogische	relatie:	waar	de	meester	verondersteld	

wordt	zijn	kennis	over	te	dragen	aan	onwetende	ontvangers	

in	een	lineair	proces	van	overdracht.	Zodoende	wordt	een	

homogeniteit	gecreëerd	waar	er	eerst	heterogeniteit	was.	Zo	

bekeken,	lijkt	het	theater	op	gang	gehouden	te	worden	door	

een	machinerie	van	homogeniteitproductie.	Ofwel	via	de		

'pedagogische	relatie’-machinerie	zoals	die	tegenwoordig	

altijd	nog	bestaat,	ofwel	in	het	hedendaagse	bedrijfsleven,	

maar	dan		onder	de	noemer	van	‘creatie	van	gelijke	kansen’.	

En	dit	door	individuen	hun	zelf-emancipatie	te	beloven	via	

maximale	connectiviteit,	flexibiliteit	en	mobiliteit	–	waar	

er	oorspronkelijk	ongelijkheid,	vervreemding,	dominantie	

en	onderdanigheid	was.	

Wat als we, net zoals Rancière, erkennen dat er geen fundamentele 

ongelijkheid is die omgeturnd moet worden in verlossende gelijk-

heid? Wat als we aannemen dat alle verschillen en afstanden tussen 

activiteiten, capaciteiten, ‘incapaciteiten’, domeinen en individuen, 

niet gezien worden als een kloof die overwonnen moet worden? Wat 

als we aannemen dat niet de kloof zelf veranderd moet worden, maar 

de vooronderstelling dat die kloof noodgedwongen overeenstemt 

met sociale hiërarchieën? Wat als we aannemen dat afstanden en 

verschillen inderdaad alomtegenwoordig zijn, maar niet noodzake-

lijkerwijs als een kwaad dat bestreden moet worden met een of ander 

emancipatorisch programma? Wat als we die afstand beschouwen 

als de ruimte van uniciteitproductie, als manoeuvreerruimte die we 

nodig hebben om onze eigen verhalen te weven, terwijl we wat we 

weten verbinden met wat we niet weten, wat we zien met wat we 

misschien hebben gelezen, gedaan of gedroomd?

Zou afstand dan een ruimte kunnen worden van waaruit we beslis-

sen niet zo interactief, niet zo netwerkerig, niet zo flexibel, niet zo 

mobiel – niet zo gelijk  te zijn, als we verondersteld worden te zijn?

Eén	ding	is	zeker:	het	landschap	waarin	theater	verschijnt	

als	een	bevoorrechte	plaats	verandert	radicaal	als	we	ons	be-

denken	dat	er	geen	ontologische	kloof	bestaat	tussen	doe-

ners	en	kijkers	(zowel	in	het	theater	als	elders);	geen	kloof	

tussen	een	theater	en	iedere	andere	min	of	meer	geïnstitu-

tionaliseerde	situatie;	en	uiteindelijk	geen	kloof	tussen	de	

zelfemancipatorische	connectiviteit	die	geëist	wordt	door	

het	hedendaagse	bedrijfsleven	en	de	zelfemancipatorische	

interactiviteit	die	zo	gekoesterd	wordt	door	het	theater.	Al-

les	verandert	als	je,	in	plaats	van	te	denken	dat	er	een	kloof	

bestaat	tussen	individuen,	capaciteiten,	incapaciteiten,	

activiteiten	en	situaties	die	afgeschaft	moet	worden,	ervan	

uitgaat	dat	je	kloven,	afstanden	en	verschillen	moet	zien	als	

een	voorstellingsruimte	die	van	iedereen	en	niemand	in	het	

bijzonder	is;	de	voorstelling,	de	beweging	van	gedachten,	

gevoelens	en	percepties	die	altijd	en	overal	kan	plaats-

vinden,	solo	of	collectief.	Zo	bekeken	zou	die	ruimte	van	

verschil,	kloof	of	afstand	eigenlijk	de	ruimte	van	potentiële	

vrijheid	kunnen	zijn	die	ons	beschermt	tegen	vermenging,	

tegen	iedere	vorm	van	directe	lineaire	overdracht,	van	ie-

dere	opgedrongen	connectiviteit,	flexibiliteit	en	mobiliteit.	

De	ruimte	beschermt	ons	tegen	dat	soort	van	ongewenste	

homogeniteit	waar	het	onverwachte	–	het	toekomstige	

–	niet	verwacht	moet	worden;	niets	om	voor	te	werken	of	te	

leven	uit	dezelfde	omkaderde	vormen	van	contact,	creativi-

teit,	interactie	en	zelfemancipatie,	of	ze	nu	plaats	vinden	in	

het	theater,	in	het	bedrijf,	of	elders.

Als theater beschouwd kan worden als een plaats van transactie en 

vertaling zoals vele andere; als theater beschouwd kan worden als 

een ongespecialiseerde plaats van vervagende grenzen tussen ter-

ritoria, disciplines, activiteiten, capaciteiten, rollen en individuen; 

een plaats waar performativiteit en interpretatie net zoveel aan 

de kant staan van de doeners als van de kijkers; een plaats waar de 

reikwijdte van performativiteit van ieder individu, iedere activiteit 

of domein oneindig kan verschillen, wat is er dan mis met het thea-

ter zoals we dat kennen?

Ogenschijnlijk	niet	veel.	Het	is	nu	eenmaal	een	feit	dat	

hedendaagse	theatervoorstellingen	erg	actief	zijn	geweest	

–	of	toch	zeker	de	afgelopen	vijftien	jaar	–	om	de	grenzen	

te	laten	vervagen	tussen	specifieke	activiteiten,	individua-

liteiten,	rollen	en	territoria.	Ze	zijn	nu	hoofdzakelijk	colla-

boratief,	multimediaal,	interdisciplinair	en	transnationaal.	

Ze	hebben	geëxperimenteerd	met	allerhande	transacties	

en	vertalingen,	met	name	door	bepaalde	vaardigheden	en	

strategieën	te	delokaliseren,	door	uitzonderlijke	verbanden	

tussen	hen	te	leggen.	Termen	zoals	collaboratie,	transver-

saliteit,	interdisciplinariteit,	multidisciplinariteit	(ik	mis	

Futurologie  >>   Zo veel om te vragen
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er	vast	nog	een	paar)	vieren	daarom	tegenwoordig	hoogtij.	

We	weten	dat	die	verbazingwekkend	creatieve	en	kritische	

grensvervaging	al	even	aan	de	gang	is,	met	een	snelheid	

waar	de	tgv	bij	verbleekt,	zowel	in	artistieke	als	in	academi-

sche	instituten,	alsook	in	transnationale	bedrijfssystemen.	

Dat	is	niets	om	over	te	klagen:	we	zijn	letterlijk	omsingeld	

door	evenementen	die	het	multidisciplinaire,	interdiscipli-

naire	of	zelfs	indisciplinaire	label	dragen.	Maar	de	snelheid	

waarmee	deze	‘ontmoetingen’	plaatsvinden,	lijkt	maar	wei-

nig	ruimte	over	te	laten	om	vragen	te	stellen	bij	hun	effecti-

viteit,	zowel	binnen	als	buiten	de	gemachtigde	instellingen	

waar	ze	doorgaans	plaatsvinden.	Zowel	langs	binnen	als	

langs	buiten	ziet	het	ernaar	uit	dat	er	niets	echt	verandert,	

met	als	resultaat	dat	we	allemaal	dezelfde	theatrale,	aca-

demische	en	bedrijfsmatige	choreografieën	opvoeren.	Het	

is	nu	eenmaal	zo	dat	Europese	steden	met	elkaar	concur-

reren	om	de	grip	op	de	economische	flux.	Dat	doen	ze	door	

massaal	te	investeren	in	culturele,	cognitieve	en	artistieke	

evenementen	(en	we	weten	hoe	dol	ze	zijn	op	dansvoorstel-

lingen).	Dit	is	de	reden	waarom	we	paradoxaal	genoeg	

gevangen	zitten	in	een	dwangmaatregel	die	ons	dicteert	

van	onze	kont	te	komen	en	creatief,	intelligent,	productief	

(en	in	godsnaam	niet	stom!)	te	zijn.	En	we	moeten	het	toe-

geven:	de	grenzen	tussen	artistieke	categorieën	en	media	

bestaan	niet	meer,	net	zoals	de	grenzen	tussen	alle	moge-

lijke	kennisdomeinen.	Hetzelfde	geldt	voor	de	traditionele	

tegenstelling	tussen	kunst	en	economie.	We	leven	nu	in	een	

creatieve,	multimediale	en	volledig	verknoopte	wereld.	Het	

gezicht	van	het	hedendaags	kapitalisme	is,	inderdaad,	in-

tens	creatief,	ogenschijnlijk	zelfkritisch	en	multi-alles.	En	

dit	is	precies	de	reden	waarom	we	terug	moeten	naar	al	die	

interdisciplinaire	transacties	en	vertalingen	die	luidkeels	

verkondigd	worden	in	een	hoogst	aantrekkelijke	semioti-

sche	wolk,	van	het	bedrijf	naar	het	theater	via	de	academie,	

om	te	vragen	of	hun	galopperende	flexibiliteit,	mobiliteit	

en	opzichtige	visibiliteit	ons	niet	op	een	of	andere	manier	

verblinden.

Want	vragen	is	oké.	Maar	wat	kunnen	we	doen	tegen	de	

inflatie	van	co-,	trans-,	multi-,	en	inter-evenementen	and	

discoursen	in	een	virtuoze	combinatie	die	het	symbolisch	

productivistische	kenmerk	van	cognitief	kapitalisme	

stimuleert?	Hoe	kunnen	we	vormen	van	kritische	en	inven-

tieve	gedachten	inzetten,	vormen	van	publieke	interventies	

zoals	die	gedaan	worden	door	degenen	die	gestopt	zijn	met	

alleen	maar	kunstenaar,	schrijver,	performer,	onderzoe-

ker,	socioloog,	filosoof,	historicus,	wetenschapper,	acteur,	

criticus	of	militant	te	zijn?	Holmes	stelt	de	term	‘extradisci-

plinariteit’	voor.	Die	kan	alleen	maar	gebruikt	worden,	zo	

waarschuwt	hij,	op	voorwaarde	dat	we	het	woord	niet	fetis-

jeren	over	de	rug	van	wat	het	probeert	te	duiden.	Namelijk	

de	mogelijkheid	om	‘de	oude	problemen	van	het	isolement	

van	alle	specialiteiten	opnieuw	naar	voren	te	brengen,	net	

zoals	de	intellectuele	en	affectieve	verlamming	die	het	

impliceert’.	Volgens	Holmes	gaat	het	als	volgt:	indien	het	

concept	van	extradisciplinariteit	de	opening	vormt	naar	

ieder	disciplinair	domein,	naar	de	confrontatie	tussen	de	

eigen	verworven	kennis	en	procedures	met	de	kennis	en	

procedures	van	andere	domeinen,	dan	moet	de	specificiteit	

van	iedere	domein	niet	afgeschaft	worden.	Ze	moet	alleen	

maar	bevraagd,	herbruikt	en	uitgebreid	worden.	Door	de	

term	‘extradisciplinariteit’	te	introduceren	lijkt	Holmes	te	

benadrukken,	volgens	mijn	lezing	dan	toch,	dat	we	alleen	

maar	door	het	rigoureus	onderzoeken	van	de	specificitei-

ten	van	ieder	domein	–	het	vergelijken	en	erkennen	van	

hun	gemeenschappelijke	overeenkomsten	en	verschillen	

–	misschien	nieuwe,	kritische	en	inventieve	perspectieven	

kunnen	openen.	Niet	alleen	tussen	henzelf,	maar	vooral	

de	perspectieven	tussen	henzelf	en	de	situaties	waarvan	

we	niet	zouden	verwachten	dat	ze	ervoor	geschikt	zijn,	op	

manieren	waarvan	we	niet	hadden	gedacht	dat	ze	mogelijk	

zouden	zijn.	In	één	woord	lijkt	extradisciplinariteit	op	te	

roepen	tot	een	uitbreiding	van	het	gebruik	van	ieder	domein.	

Maar	niet	luchthartig	en	blind,	niet	alleen	maar	omwille	

van	de	connectiviteit,	uit-wisseling,	flexibiliteit	en	mobili-

teit	op	zich.

En	toch,	door	na	te	denken	over	extradisciplinariteit,	heb	

ik	mijzelf	afgevraagd	of	het	toch	weer	niet	een	andere	naam	

is	voor	mobiliteit	en	flexibiliteit,	de	twee	begrippen	die	zo	

problematisch	zijn	geworden	in	neo-liberale	maatschap-

pijen.	Hoewel	het	zeker	is	dat	alle	alleenstaande	wezens	

flexibiliteit	en	mobiliteit	nodig	hebben	om	niet	opgesloten	

te	geraken	in	hun	koppige,	zogenaamde	‘persoonlijke	ma-

nieren	van	zijn’	of	het	overbekende	‘zo	ben	ik	nu	eenmaal’	

–	en	dit	is	ook	van	toepassing	op	de	unieke	‘persoonlijk-

heid’	van	het	theater	–	de	vraag	blijft:	hoe	kun	je	gevoelig,	

ontroerd,	actief,	extradisciplinair	zijn,	zonder	gewoon	

flexibel	en	mobiel	te	zijn,	zonder	een	manier	te	gebruiken	

die	ons	alleen	maar	leidt	naar	nóg	flexibeler,	nóg	mobieler	

te	zijn?	Zonder	te	geloven	dat	we	constant	in	beweging	

moeten	zijn	en	ons	snel	moeten	aanpassen	aan	razendsnel	

veranderende	omstandigheden?	Zonder	te	geloven	dat	dit	

noodzakelijk	is	om	creatief	te	kunnen	zijn	in	uitermate	cre-

atieve	maatschappijen?	Zonder	te	geloven	dat	wanneer	het	

aankomt	op	theaterkwesties,	dat	dit	betekent	dat	we	meer	
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en	meer	voorstellingen	moeten	hebben	die	een	maximum	

aan	connectiviteit	vertonen?

Dit is het punt waar het begrip elasticiteit als een mogelijkheid van 

variatie in mijn instrumentenkit kwam, als een bepaalde graad 

van variatie die je nodig hebt om je gedachten, acties en relaties uit 

te breiden. Maar ook één die je toestaat om ze te reduceren wanneer 

het reductie is wat je nodig hebt die dag (of morgen, of wie weet 

wanneer). Is dit niet waar elastieken goed voor zijn? Ze laten je toe 

om uit te breiden, maar ook om in te krimpen. Ze staan je toe om de 

reikwijdte van je daadkracht te vergroten maar ook om jezelf terug 

te brengen tot microscopische proporties, in een maximale weigering 

om grote mobilisaties te volgen – een weigering om altijd te groeien 

in de betekenis van ‘formaat’, maximale connectiviteit of maximale 

zelf-performativiteit. Waarom geen tijd en ruimte nemen om kleiner 

te groeien, om te werken met onhandige concepten, om af te leren, 

met het risico van dom over te komen omdat je niet echt weet waar 

het allemaal op zal uitdraaien of omdat je de nood niet voelt om het 

om te zetten in een voorstelling die gepresenteerd moet worden in een 

theater, in een academisch kader, of in een bedrijf?

Op	dit	moment	is	elasticiteit	niet	meer	dan	een	wens	

–	slechts	een	conceptuele	–	om	licht	van	koers	te	veranderen	

van	mobilisatie	naar	flexibiliteit	als	een	afhankelijkheid,	

door	tegelijk	elastisch	te	blijven,	in	beweging	te	zijn,	maar	

niet	persé	volgens	de	lijnen	van	de	verwachting.	Ik	bedoel	

dat	het	verschil	tussen	het	soort	beweging	dat	vervat	zit	in	

flexibiliteit	enerzijds,	en	elasticiteit	anderzijds,	zou	zijn	dat	

vandaag	de	dag	flexibiliteit	alleen	maar	de	blinde	aanpas-

sing	kan	betekenen	aan	dwangmatige	mobiliteit	en	alle	

andere	soorten	van	relaxte	interdisciplinariteit.	Terwijl	

elasticiteit	ons	zou	kunnen	helpen	bij	het	inbeelden	van	een	

manier	om	te	handelen	naar	situaties,	in	plaats	van	hen	te	

laten	handelen	naar	ons.	

Hoe	zit	het	nu	met	het	theater?	Het	raakte	zichtbaar	uit	mijn	

blikveld.	Mogelijk	verloren	gegaan	tussen	alle	mogelijke	vor-

men	van	elastische	transacties	en	vertalingen	die	je	je	maar	

kunt	voorstellen,	op	plaatsen	die	gaandeweg	nog	bedacht	en	

gecreëerd	moeten	worden.	Het	was	namelijk	gaandeweg,	

tijdens	het	vragen	stellen,	zonder	echt	te	weten	wat	erop	

zou	volgen	maar	desalniettemin	bereid	om	te	werken	met	

en	voor	dingen	die	nog	moeten	komen	–	al	was	het	maar	

door	te	schrijven	–	dat	ik	een	personage	ontmoette	dat	Isa-

belle	Stengers	en	Philippe	Pignarre	vermelden	in	hun	boek	

La sorcellerie capitaliste.	Dat	personage	is	een	dieptemeter	–	le 

jeteur de sonde	–	die	in	hun	boek	verschijnt	in	relatie	tot	een	

metafoor	van	trage	navigatie	door	dieptepeilingen	in	een	

kleine	boot.	Hij	heeft	geen	andere	functie	dan	de	noodzaak	

te	signaleren	om	zichzelf	niet	te	verankeren	in	zijn	eigen	

kennis,	theorieën	en	zekerheden,	en	de	drang	te	benadruk-

ken	om	bij	iedere	poging	het	riskante	proces	van	leren	in	

te	stappen,	door	maximale	aandacht	te	schenken	aan	de	

obstakels	die	zich	op	het	terrein	bevinden.	Gaandeweg,	de	

hele	tijd,	de	hele	tijd	zonder	succesgarantie.	Tijdens	het	lei-

den	van	de	kleine	boot	vervult	de	dieptemeter	niet	precies	

de	functie	van	een	gids.	Hij	is	eerder	een	seismograaf.	In	die	

hoedanigheid	ligt	het	niet	in	zijn	macht	om	ons	snelle	en	

algemene	oplossingen	te	bieden,	want	hij	moet	in	het	pro-

ces	van	weten	blijven,	tegen	algemene	kennis	in.	Het	enige	

wat	hij	daarom	doet,	is	opmerkzaam	zijn	voor	de	moeilijk-

heden	die	we	op	ons	pad	tegenkomen,	de	problemen	die	hij	

ter	plekke	moet	oplossen,	door	iedere	keer	de	tijd	ervoor	te	

nemen	die	ervoor	nodig	is.

Dit	verandert	natuurlijk	in	een	pleidooi	voor	langetermijn-

extradisciplinariteit,	voor	een	traag	navigerende	elasticiteit	

–	en	toekomst	–	met	of	zonder	theaterpodia.	

Dan	blijft	de	vraag:	waar	en	hoe?

Schuilt	hierin	een	pleidooi	voor	het	creëren	en	presenteren	

van	werk	enkel	en	alleen	buiten	de	bestaande	representatio-

nele	kaders?	Nee.	Het	is	slechts	een	pleidooi	om	de	middelen	

die	deze	kaders	te	bieden	hebben,	terug	op	te	voeren,	om	ze	

misschien	te	gebruiken	in	andere	contexten,	om	ze	te	verta-

len	om	zo	transacties	te	produceren	die	misschien	een	aantal	

ruimtes	kunnen	beïnvloeden	die	buiten	de	kaders	liggen	

waar	ze	verondersteld	worden	meer	op	hun	plaats	te	zijn.

Dan	blijft	de	vraag:	hoe	worden	extradisciplinaire,	elasti-

sche	arbeidskrachten	verondersteld	om	zich	uit	de	slag	te	

trekken,	om	werk-	en	levensvoorwaarden	te	creëren?

Futurologie  >>   Zo veel om te vragen

vervolg op p. 56 >>

Die stekelige vraag, waarop ik geen antwoord heb, 
komt terug: Kunnen we, hier, doorvaren, en hoe?
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Maarten Soete verzamelde 33 citaten van	oude	en		
nog	oudere	podiumkunstenaars,		auteurs	en	onderzoekers.	
Allemaal	hebben	ze	een	allerpersoonlijkste	visie	op	hoe	hun		
theater	van	morgen	er	had	moeten	uitzien.		
Wat	is	de	betekenis	van	deze		uitspraken	in	de	context	van	
het	huidige	podiumlandschap?	Zijn	ze	geschiedenis	geworden,		
of	delen	we	nog	steeds	dezelfde	toekomstbeelden?

Op de volgende pagina's puzzelen we in 3 stappen aan citaat  n° 34.

Succes!



De	taak	van	de	kunstenaar	bestaat	erin	te	getuigen	van	
zijn	tijd	binnen	de	geschiedenis.

De	huid	blijkt	ontoereikend	te	zijn	als	interface	voor	de	
werkelijkheid.	Technologie	is	het	nieuwe	membraan	
van	het	lichaam	geworden.

Persoonlijk	zou	ik	een	schildpad	op	scène	willen	zetten,	
die	veranderen	in	een	renpaard,	vervolgens	in	een	hoed,	
een	lied,	een	draak	en	een	waterfontein.	Men	kan	alles	
durven	in	het	theater	–	en	het	is	de	plaats waar	men	
het	minst	durft	van	al.	

Wij	zijn	op	de	hoogste	kaap	van	alle	eeuwen!	Waarom	
zouden	we	achterom	kijken	als	we	de	mysterieuze	deu-
ren	van	het	Onmogelijke	willen	openbreken?	Tijd	en	
Ruimte	zijn	gisteren	reeds	gestorven.	Wij	leven	al	in	het	
absolute,	omdat	we	de	eeuwige,	overal	aanwezige	snel-
heid	wisten	te	scheppen.

Ik	geloof	dat	het	gebruik	van	geluid	om	muziek	te	
maken,	zal	aanhouden	en	toenemen	tot	we	een	muziek	
bereiken	die	met	behulp	van	elektrische	instrumenten	
geproduceerd	wordt.	Die	zullen	alle	mogelijke	geluiden	
die	gehoord	kunnen	worden,	beschikbaar	maken	voor	
muzikale	doeleinden.

NEEN	aan	het	spektakel	–	neen	aan	de	virtuositeit	–	
neen	aan	transformaties	en	magie	en	doen	alsof	–	neen	
aan	de	glamour	en	het	voorbijgaan	van	het	sterrendom	
–	neen	aan	het	heroïsche	–	neen	aan	het	antiheroïsche.	
(…)	Of	sociale	verandering	(revolutie)	nu	mogelijk	is	of	
niet,	we	moeten	handelen	alsof	het	zo	zou	zijn.	(…)	Uto-
pie:	hoe	onmogelijker	het	lijkt,	hoe	noodzakelijker	het	
wordt.

Je	moet	jezelf	bevrijden	van	de	conventionele	definitie	
van	dans,	om	die	te	kunnen	uitbreiden	–	dichter	bij	het	
leven	zelf.

Als	de	kunst	van	vandaag	houdt	van	machines,	techno-
logie	en	organisatie,	als	ze	precisie	nastreeft	en	alles	
wat	vaag	en	dromerig	is	verwerpt,	dan	impliceert	dit	een	
instinctieve	afwijzing	van	chaos	en	van	het	verlangen	om	
de	vorm	te	vinden	die	aangepast	is	aan	onze	tijd.

Ik	geloof	in	de	kunstenaar	als	sjamaan	en	als	sociaal	po-
liticus.	Kunst	moet	een	publiek	niet	entertainen,	maar	
het	volk	wakker	schudden	uit	de	routine.	Ik	wil	mensen	
niet	alleen	stimuleren,	ik	wil	hen	ophitsen.	Kunst	zou	een	
(bevrijdend)	deel	kunnen	en	moeten	zijn	van	het	leven	
zelf	–	eerder	dan	een	afzonderlijke	activiteit.

De	variatie	aan	geluiden	is	oneindig.	Vandaag,	in	het	be-
zit	van	misschien	wel	duizend	verschillende	machines,	
kunnen	we	een	duizendtal	verschillende	geluiden	onder-
scheiden.	Morgen,	wanneer	nieuwe	machines zich	gaan	
vermenigvuldigen,	zal	het	mogelijk	zijn	om	tien-,	twintig-	
of	dertigduizend	verschillende	geluiden	te	onderscheiden.	
Niet	alleen	op	een	eenvoudige,	imitatieve	manier	–	maar	
gecombineerd	naargelang	onze	verbeelding.

Als	je	in	de	natuur	nieuw	materiaal	vindt,	iets	wat	nog	
nooit	eerder	door	iemand	gebruikt	werd	om	gedachten	
vorm	te	geven,	dan	kun	je	zeggen	dat	je	goed	op	weg	
bent	om	een	nieuwe	kunst	te	creëren.	Want	je	hebt	dat-
gene	gevonden	waarmee	je	het	kunt	maken.	Je	moet	er	
alleen	nog	maar	mee	aan	de	slag	gaan.	Het	Theater	zoals	
ik	dat	zie,	moet	dat	materiaal	echter	nog	zien	te	vinden.

De	acteur	zoekt	tevergeefs	naar	het	geluid	van	een	ver-
dwenen	traditie:	we	hebben	alle	gevoel	voor	ritueel	
en	ceremonie	verloren	–	of	dat	die	nu	verbonden	is	met	
kerstmis,	geboortes	of	begrafenissen	–	maar	de	woorden	
blijven	bij	ons	en	oude	impulsen	blijven	ons	beroeren.	
We	voelen	dat	we	rituelen	zouden	moeten	hebben,	dat	
we	iets	zouden	moeten	doen	om	die	te	krijgen,	en	we	
geven	kunstenaars	de	schuld	dat	ze	die	niet	vinden	voor	
ons.	(...)	In	tijden	van	dogmatisme	en	dogmatische	re-
volutie,	is	traditie	op	zich	een	revolutionaire	kracht	die	
beschermd	moet	worden.
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We	drongen	aan	op	het	experiment	als	beeld	voor	een	ver-
anderende	samenleving.	Als	men	kan	experimenteren	

in	het	theater,	dan	kan	men	het	ook	in	het	leven.	

Lange	tijd	rouwde	ik	om	de	dood	van	het	theater,	voor-
spellend	dat	theater	het	‘strijkkwartet	van	de	21ste	eeuw’	
zou	worden.	Welnu,	de	21ste	eeuw	is	hier	–	en	dat	geldt	
ook	voor	theater.	Ik	zat	verkeerd.	(…)
Waar	traditioneel	theater	de	actie	centraal	stelde,	gaat	
dit	nieuwe	theater	over	activiteit.	In	traditioneel	theater	
kijkt	een	publiek	–	in	het	nieuwe	theater	participeert	
het,	of	bestaat	het	niet.	Het	theatrale	evenement	is	een	
complex	sociaal	weefsel,	een	netwerk	van	verwachting	
en	verplichting.	De	wortel	van	dit	theater	is	de	uitwisse-
ling	van	stimuli	–	zintuiglijk	of	rationeel,	of	beide.

Dit	is	niet	zomaar	opera.	Het	is	een	kunstwerk	van	de	
toekomst.	Het	draait	niet	alleen	om	muziek	–	ik	wil	
dat	alle	kunstvormen	(muziek,	poëzie,	drama	en	vorm-
geving)	zich	samenvoegen	tot	één	enkele,	allesomvat-
tende	nieuwe	kunstvorm.

Het	moment	is	belangrijker	dan	wat	er	zit	aan	te	komen.	
Je	bent	wat	je	bent	op	het	ogenblik	van	tijd	en	ruimte.	
Wat	doe	je	vervolgens?	In	plaats	van iets	te	plannen	ga	
je	op	goed	geluk	verder.	Je	past	de	‘toevalsingreep’	toe	
en	die	stuurt	je	naar	een	andere	plek.	Jij	moet	uitzoeken	
hoe	je	daar	moet	geraken.	(...)	De	enige	manier	om	het	te	
doen	is	het	te	doen.

Toen	elektriciteit	in	het	theater	kon	gebruikt	worden,	
bleek	licht	enkel	verlichting.	Tegen	het	eerste	decenni-
um	van	de	twintigste	eeuw	werd	het	atmosfeer.	Vandaag	
wordt	het	gebruikt	als	setting,	morgen	zou	het	deel	kun-
nen	uitmaken	van	drama	zelf.

Alles wat	gezegd	wordt	zou	moeten	gezegd	worden	
op	een	ongekunstelde	wijze	–	niet	experimenteel,	niet	
expressionistisch,	niet	verstoord.	Het	zou	bepaald	moe-
ten	worden	door	doel	en	wil:	eenvoudig,	recht	door	zee,	
revolutionair.

In	het	werkproces	is	het	niet	alleen	mogelijk	om	de	
rustperiodes	passend	te	verdelen,	het	is	noodzakelijk	
om	zulke	momenten	tijdens	het	werk te	gaan	zoeken.	Dat	
zal	het	allerbeste	gebruik	van	de	hele	werktijd	opleveren	
(…).	Dit	is	volledig	van	toepassing	op	de	acteur	van	een	
toekomstig	theater.

Het	toekomstige,	proletarische	theater	zal	een	
platform	worden	voor	de	creatieve	vormen	van	de	rea-
liteit:	het	zal	levensstijlen	ontwikkelen	en	menselijke	
modellen;	het	zal	getransformeerd	worden	in	één	groot	
laboratorium	voor	het	nieuwe	publieke	leven,	en	zal	als	
materiaal	allerhande	sociale	functies	als	basismateriaal	
gebruiken.	Het	theater	als	productie,	het	theater	als	
fabriek	voor	de	ambachtsman.	

Een	traditie	in	leven	houden,	zelfs	als	die	waardevol	is,	
wil	zeggen:	het	idee	erachter	krachteloos	maken.	Dat	
moet	zich	immers	noodzakelijk	in	een	voortdurend	evo-
luerende	staat	bevinden	–	het	is	gekkenwerk	om	nieuwe	
gevoelens	te	proberen	uitdrukken	in	een	gemummifi-
ceerde	vorm.
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Choreografen	zouden	de	werken	van	grote	schilders	
moeten	raadplegen.

De	dringende	revolutie	van	het	theater	moet	ingezet	
worden	met	een	transformatie	van	het	toneel...		We	
vragen	geen	publiek,	maar	een	gemeenschap	–	geen	
podium,	maar	een	preekgestoelte.

Ballet	misvormt	het	mooie	vrouwelijke	lichaam.	De	dans	
van	de	toekomst	moet	terug	een	religieuze	kunst	worden,	
zoals	het	geval	was	bij	de	oude	Grieken.	Want	kunst	die	
niet	religieus	is,	is	geen	kunst	-	slechts	koopwaar.

Ik	wil	wanorde	creëren	met	mijn	voorstellingen.	Wan-
orde	in	de	specifieke	interpretaties	en	gevoelens	van	een	
toeschouwer.	Ik	wil	de	gebruikelijke	verwachtingen	en	
meningen	van	een	kijker	door	elkaar	schudden,	een	emo-
tionele	achtbaan	in	gang	zetten,	verbazing	neerplanten.

De	overgang	van	het	anachronistische	theater	van	van-
daag	naar	het	theater	van	de	toekomst,	is	een	geleidelij-
ke	metamorfose	van	de	opvoering	–	waarvan	de	functie	
van	‘show’	(acteurs	tonen	een	actie	aan	toeschouwers)	
zal	verdwijnen	ten	koste	van	de	steeds	belangrijker	wor-
dende	functie	van	‘dialoog’	tussen	podium	en	publiek.

We	moeten	ons	er	allereerst	van	bewust zijn	dat	dansen	
een	absoluut	onafhankelijke	kunst	is	–	niet	slechts	een	bij-
komstige	begeleiding.	Ik	geloof	dat	het	één	van	de	grote	
kunsten	is.	(…)	Het	belangrijkste	in	ballet	is	de	beweging	
zelf.	Een	ballet	kan	een	verhaal	bevatten,	maar	de	essentie	
blijft	het	visuele	spektakel.

Sterke	en	overtuigende	kunst	is	nog	nooit	ontstaan	uit	
theorieën.

Kunst	produceert	lelijke	dingen	die	met	de	tijd	vaak	
mooier	worden.	Mode,	anderzijds,	produceert	mooie	
dingen	die	met	de	tijd	altijd	lelijk	worden.

Het	theater	is	een	industrie	die	zich	veel	meer	afzet	te-
gen	nieuwe	ideeën,	nieuwe	ontwikkelingen,	nieuwe	uit-
vindingen.	Het	theater	is	altijd	achter;	de	tekst	loopt	
altijd	op	kop	–	omdat	schrijven	zo	eenvoudig	is.	Binnen	
theater	heb	je	vormgevers	en	acteurs	nodig,	dus	is	het	
beter	bestand	tegen	vernieuwing.	In	het	theater	zegt	ie-
dereen:	‘Neen,	dit	is	niet	mogelijk.	Dat	kun	je	niet	doen!’	
Maar	als	je	alleen	aan	de	slag	gaat,	dan	kun	je	alles.

De	toekomst	van	het	theater	kan	niet	voorspeld	worden.	
Zoals	in	het	verleden,	zal	het	hoogstwaarschijnlijk	de	
recente	trends	assimileren	–	die	op	hun	beurt	snel	ver-
ouderd	zullen	blijken.	Het	theater	zal	overleven	zolang	
het	blijft	openstaan	voor	het	nieuwe	en	het	beste	van	het	
oude	blijft	bewaren.

Onze	gewoonte	om	verstrooiing	te	zoeken,	heeft	ervoor	
gezorgd	dat	we	geen	flauw	idee	meer	hebben	van	een	
serieus	theater	dat	al	onze	vooronderstellingen	onder-
steboven	zet,	ons	inspireert	met	vurige,	magnetische	
beelden	en	uiteindelijk	op	ons	inwerkt	als	een	onverge-
telijke	therapie	voor	de	ziel.	Alles is	wreedheid.	Het	
theater	moet	zichzelf	opnieuw	opbouwen	op	basis	van	
een	concept	van	doorgedreven	drastische	actie.

Opdat	de	mens	‘totaal’	zou	worden,	moet	hij	afstand	ne-
men	van	kunst	–	aangezien	zij	enkel	appelleert	aan	oog	
en	oor	–	en	zichzelf	inbedden	in	de	totaliteit	van	de	hele	
wereld.	Enkel	echte	gebeurtenissen	kunnen	geproefd,	
geroken,	gezien,	gehoord	en	gevoeld	worden.	(...)	Mijn	
werk	is	mijn	theater		–		wat	op	deze	manier	de	plaats	
wordt	waar	het	mogelijk	is	om	dingen	te	doen	die	anders	
niet	acceptabel	zijn	in	de	maatschappij.
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alles wat geweest is zal zijn. alles wat zal zijn is. alles wat zal zijn is geweest.
Marie, In Le Roi Se Meurt, Eugène Ioneso
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Laat	ons	de	samenstelling	eens	uit	mekaar	halen:	‘pragmatisme’	+	‘speculatief ’,	vanuit	

een	prefilosofisch	perspectief.	Als	we	onder	‘pragmatisme’	doorgaans	een	benadering	van	

de	waarheid	verstaan	–waarbij	de	waarheid	iets	is	dat	je	gelooft	en	dat	waar	wordt door	

de	verificatie	van	zijn	gevolgen,	van	waar	het	toe	dient	of	hoe	het	ingezet	kan	worden–	

dan	 dient	 ‘speculatie’	 om	 dit	 pragmatisme	 (dat	 zich	 bezig	 houdt	 met	 de	 context	 en	

de	effecten	van	het	hier	en	nu)	de	mogelijke,	potentiële	of	wenselijke	toekomst	in	te	

katapulteren.	Je	kan	bijvoorbeeld	speculeren	op	de	uitkomst	van	je	investeringen	in	

aandelen,	of	je	kan	op	een	andere	manier	hopen	op	winst	met	het	risico	van	verlies.	Als	

onderzoeker	speculeer	je,	iedere	keer	als	je	een	methode	ten	gelde	maakt	of	toepast,	

of	deze	methode	tot	het	gewenste	resultaat	zal	leiden,	of	misschien	de	hypothese	zal	

tegenspreken,	of	ook	maar	iets	zal	teweeg	brengen.	Speculeren	zou	dan	betekenen	dat	

je	een	gedachte	hanteert	als	een	overtuiging	of	een	geloof	in	een	bepaalde	uitkomst	

zonder	dat	je	daar	harde	bewijzen	voor	hebt.	Maar	door	op	een	pragmatische	manier	te	

speculeren,	bescherm	je	je	niet	enkel	tegen	illusies	of	wensdromen,	maar	creëer	je	ook	

een	perspectief	op	een	situatie,	een	verplichting	om	de	effecten	die	een	speculatie,	een	

gedachte,	een	beslissing,	een	methode	in	een	concrete	situatie	zullen	hebben,	onder	

ogen	te	zien.

We h€bben g€€n g€ld,  
dus moeten we nadenken

Bojana	Cvejic	|	vertaald door Elke Van Campenhout

Heeft iemand je ooit al gesproken over ‘speculatief pragmatisme’? Wel, als je denkt dat dit 
niet bepaald een buzzword is omdat het alleen een belletje doet rinkelen bij filosofen en 
theoretici, zal het je verbazen dat het een gedachtegoed is dat voor heel wat meer mensen 
belangrijk is. In het bijzonder voor die mensen die vandaag weigeren toe te geven dat ze door 
enige ideologie gestuurd worden: bedrijfsmensen, artiesten, jongeren, voorvechters van 
radicale experimenten, verlichte bekeerlingen van de post-9/11 angst- en veiligheidsrage die 
zich inpassen in een opdoemende horizon van risico en ontdekking, mensen van rechts en 
links. Maar wat betekent ‘speculatief pragmatisme’? Is het een filosofische doctrine of een 
vuistregel van het gezond verstand?
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'Alles	wat	geweest	is	zal	zijn.	Alles	wat	zal	zijn	is.	Alles	wat	zal	zijn	is	geweest.'

Marie,	in	Le Roi Se Meurt	–	Ionesco
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De	Cartesiaanse	knoop	in	de	Westerse	opvoeding	heeft	ons	weigerachtig	gemaakt	te-

genover	het	klassieke	beeld	dat	het	denken	gebaseerd	zou	zijn	op	herkenning.	Denken	

is	twijfelen	en	twijfelen	is	deconstrueren.	Met	andere	woorden,	het	is	het	oordeel	dat	

probeert	om	de	spiegel	en	ontkrachting	te	zijn	van	iets	dat	buiten	zichzelf	ligt,	terwijl	

het	zich	geen	rekenschap	geeft	van	zijn	eigen	procesmatige	betrokkenheid	bij	de	situ-

atie.	Het	deconstructionistische	zelfbewustzijn	over	onze	eigen	opinies	en	neigingen,	

in	combinatie	met	de	multiculturaliteit	en	de	ethiek	van	verschil,	heeft	ons	onzeker	

gemaakt	om	een	positie	in	te	nemen	omdat	het	beledigend	zou	kunnen	zijn	om	een	

actieve	 rol	 op	 te	 nemen	 in	 de	 verdediging	 van	 het	 ene	 verschil	 door	 uitsluiting	 van	

een	 ander.	 Uiteindelijk	 blijf	 je	 steken	 in	 ‘wat	 het	 beste	 zou	 zijn’,	 (=	 het	 meest	 recht-

vaardige,	alsof	 je	rechtvaardigheid	in	graden	kan	uitdrukken)	 in	het	 ‘alles	 is	moge-

lijk’-scenario,	 omdat	 je	 onverschillig	 wordt	 voor	 de	 alomvattende	 verschillen	 en	 om	

het	risico	te	ontwijken	dat	je	om	het	even	welk	verschil	zou	gaan	voortrekken.	En	dan	

ga	 je	 meestal	 reageren	 door	 een	 hele	 reeks	 keuzes	 plat	 te	 slaan	 onder	 een	 bolronde,	

halfzachte	beslissing,	niet	zo	heel	anders	van	wat	je	al	van	bij	het	begin	zou	gekozen	

hebben.	Alles	kan	maar	niet	alles	gebeurt,	leert	de	keukenwijsheid	ons.	Het	falen	van	

de	identiteitspolitiek	in	1990-2000	om	een	egalitair	regime	in	de	cultuur	een	plaats	

te	geven,	heeft	te	maken	met	de	macht	van	de	twijfel,	die	redeneert	door	het	andere	te	

vergelijken	met	hetzelfde	(kapitaal,	geschiedenis,	cultuur)	in	de	plaats	van	de	criteria	

van	die	zelf-identiteit	te	transformeren,	te	veranderen	doorheen	de	betrokkenheid	die	

je	opbouwt.	Was	het	Gabriel	Tarde	die	zei:	‘Exister,	c’est	différer’?

Misschien	wordt	het	hoog	tijd	dat	we	het	vooroordeel	over	het	hebben	van	een	opinie	

als perspectief	ontkrachten.	Bruno	Latour	kan	ons	helpen	met	zijn	lezing	van	Isabelle	

Stenger’s	 Penser avec Whitehead	 (Alfred	 North	 Whitehead)1.	 Perspectief	 zoals	 we	 het	

doorgaans	 begrijpen,	 is	 een	 standpunt	 dat	 een	 bepaald	 subject	 ‘heeft’	 ten	 opzichte	

van	een	bepaalde	toestand.	Stengers,	met	een	beetje	hulp	van	Whitehead,	keert	die	op-

vatting	om:	een	perspectief	is	een	sprekende	getuige	van	wat	perceptie	geeft	aan	een	

levend	wezen.	Dit	impliceert	dat	we	ons	afkeren	van	het	wetende	subject	of	van	een	be-

kommernis	over	welk	soort	kennis	van	de	werkelijkheid	zeker	is,	en	een	stap	zetten	in	

de	wereld	als	een	onafhankelijke	realiteit	in	zijn	bepaaldheid	en	onbepaaldheid.	Een	

perspectief	is	niet	langer	een	bewijs	van	subjectiviteit	maar	een	bewijs	van	een	greep	

op	 de	 realiteit	 of	 	 ‘het	 voorbijkomen	 van	 de	 natuur	 (the	 passage	 of	 nature)’	 (White-

head).	Latour	verduidelijkt	dat	deze	notie	van	perspectief	essentieel	gaat	over	de	ont-

eigening	van	de	gedachte	van	het	zelf:	‘Het	oogpunt	behoort	je	niet	toe,	je	neemt	het	

enkel	in,	maar	het	is	veel	accurater	beschreven	als	datgene	wat	je	bezig	houdt,	eerder	

dan	datgene	wat	je	bezit’.	Een	eigen	standpunt	hebben	is	een	eerste	vereiste	voor	zijn	

verandering.	 Vervallen	 we	 hier	 in	 een	 liberaal-individualistisch	 relativisme	 of	 zelfs	

een	opportunistisch	utilitarisme	–	de	gewoonlijke	bezwaren	die	worden	gemaakt	aan	

pragmatisme?	Twee	gedachten	om	het	relativistische	bezwaar	te	ontkrachten.

Om	perspectief	te	bekijken	in	het	licht	van	ervaring	en	proces,	moeten	we	de	pragma-

tische	inzet	in	die	specifieke	termen	–	ervaring	en	proces	–	aanpakken.	Procesfilosofie	

(waarvan	de	volgende	pragmatisten	de	aanvoerders	zijn:	Charles	Sanders	Peirce,	Wil-

liam	James,	Whitehead,	Sandra	Rosenthal)2	waagt	zich	aan	metafysica	op	een	specula-

tieve	manier.	Waarom	‘wagen’?	Wel,	omdat	de	pragmatische	speculatieve	metafysica	
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precies	het	omgekeerde	doet	van	wat	we	ons	voorstellen	dat	metafysica	(in	de	Europese	

traditie)	behoort	te	doen:	een	verzekering	creëren	tegen	risico	(in	de	vorm	van	God,	

logos,	geschiedenis,	enz...).	Speculatieve	metafysica	in	pragmatisme	neemt	even	veel	

risico	als	de	ervaring	die	ze	probeert	te	beschrijven.	Ze	keert	namelijk	het	klassieke	

principe	operari sequitur esse	(het	handelen	volgt	op	het	zijn)	om	naar	esse sequitur operari	

(het	zijn	volgt	het	handelen).

Het	handelen	gaat	het	zijn	vooraf,	dus	zijn	processen	de	basis	en	de	dingen	afleidin-

gen,	omdat	het	een	mentale	handeling	vraagt	om	‘dingen’	te	onttrekken	aan	de	bloei-

ende,	bliepende	verwarring	van	de	wereldse	fysieke	processen.	Voor	procesfilosofie	is 

een	ding	wat	het	doet.	Beweging,	doorgang	en	de	onbepaaldheid	van	het	proces	heb-

ben	 een	 ontologische	 prioriteit	 op	 positie,	 betekenisgeving	 en	 sociale	 bepaaldheid.	

Een	 andere	 procesdenker,	 Brian	 Massumi,	 probeert	 processen	 te	 bekijken	 als	 een	

complex	 met	 dynamische	 eenheid,	 eerder	 dan	 als	 een	 nieuwe	 reeks	 binaire	 tegen-

stellingen	tussen	het	potentiële	en	het	mogelijke,	situatie	en	context,	ontdekking	en	

kritiek3.	Massumi	neemt	de	uitdaging	aan	om	verandering	te	denken	als	het	proces	

van	vorming	in	het	veld	van	totstandkoming	dat	niet	pre-sociaal	is,	maar	op	een	open	

manier	sociaal.	De	invloed	van	Bergson	is	hier	om	beweging	te	integreren	in	de	pas-

sage,	in	het	voorbij	komen,	zodat	het	proces	geen	traject	is	van	verplaatsingen	tussen	

posities,	maar	een	niet-lineaire	duur	waarin	transformatie	niet	toelaat	dat	een	posi-

tie	 iets	 anders	 zou	 zijn	 dan	 retrospectief	 afgeleid,	 achterwaarts	 werkend	 vanuit	 het	

einde	van	de	beweging.	Op	één	vlak	is	de	procesfilosofie	een	revolutionaire	stap	in	de	

kennistheorie,	omdat	ze	vraagt	om	een	andere	opvatting	van	de	relaties	tussen	bewe-

ging-sensatie-verandering	en	affect-concept-percept.	Een	proces	–	of	een	gedachte	of	

een	waarneming,	dit	onderscheid	kan	op	dit	punt	niet	worden	gemaakt	–	is	kenbaar	

als	het	een	eindpunt	heeft.	Dit	eindpunt	functioneert	als	een	dubbel,	een	beperking	

die	tegelijk	een	bepaalde	conditie	mogelijk	maakt.	Als	een	concept	gecreëerd	wordt	

tijdens	een	proces,	dan	wordt	het,	nadat	het	proces	is	beëindigd,	omgezet	in	een	‘per-

cept’.	Het	kan	alleen	vervangen	worden	als	het	een	percept	wordt,	omdat	het	percept	

datgene	is	wat	het	concept	‘voor	ogen	had’.

James’	thesis	is	dat	de	realiteit	van	dingen	ononderscheidbaar	is	van	de	ervaring	van	

relaties	die	van	dezelfde	grootteorde	zijn	als	de	dingen	zelf:	‘Kennis	van	zinnige	rela-

ties	komt	dus	tot	leven	in	het	weefsel	van	de	ervaring.	Ze	wordt	gemaakt,	en	gemaakt	

uit	relaties	die	zich	ontwikkelen	doorheen	de	tijd.	Van	zo	gauw	de	tussenstadia	zich	

aftekenen.	Zodat,	terwijl	ze	zich	ontwikkelen	naar	hun	eindpunt	toe,	er	een	ervaring	

ontstaat	van	een	gevolgde	richting,	en	uiteindelijk	van	een	voltooid	proces,	waarvan	

het	resultaat	is	dat hun uitgangspunt op die manier iemand wordt die weet, en hun eindpunt een 

object dat betekend of gekend is.’4	Een	parafrase	van	het	fundamentele	principe	van	James’	

empirisme	bij	Massumi	zou	kunnen	zijn	dat	het	object	een	verlengstuk	is	van	het	ding	

dat	je	waarneemt,	en	dat	het	ding	dat	je	waarneemt	een	vatbaar	concept	is.	Dit	concept	

is	een	gematerialiseerd	idee	dat	belichaamd	wordt,	niet	zozeer	in	het	waarnemen	of	

het	waargenomene	als	gescheiden,	maar	tussen	hen	in,	in	hun	gevoelde	verbonden-

heid.

De	 gevoelde	 verbondenheid	 tussen	 het	 waarnemen	 en	 het	 waargenomene	 is	 het	 af-

fect	in	en	van	de	wereld	te	zijn	en	niet	alleen	in	iemands	hoofd	te	leven.	Als	een	affect	

niet-bewust	is,	onherleidbaar	fysiek	en	autonoom	en	dus	een	pre-individuele	of	onper-
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soonlijke	botsing	zonder	het	botsende	ding	(‘de	glimlach	zonder	de	kat’),	dan	ontstaat	

er	een	positie	in	een	proces	doorheen	een	verandering	(of	variatie)	in	het	lichaam,	een	

mix	 van	 het	 affect	 van	 iets	 (bijvoorbeeld	 vreugde	 of	 angst)	 en	 de	 handeling	 van	 het	

lichaam.	Affect	is	een	soort	denken,	dat	door	en	in	het	lichaam	ontstaat.	 	Het	komt	

voort	uit	een	onmiddellijke	inschatting	van	potentiële	mogelijkheden	in	een	situatie	

waar	het	subject	deel	van	uitmaakt.	Het	manifesteert	zichzelf	in	fysieke	actie	voor	het	

herkend	wordt	als	een	intentie,	of	beredeneerd	als	een	gedachte.	Kan	je	je	nog	herin-

neren	dat	 je	 door	 een	 hond	 werd	 achterna	 gezeten,	of	 dat	 je	 ergens	 voor	 wegliep?	 We	

lopen	niet	weg	omdat	we	bang	zijn,	we	zijn	bang	omdat	we	weglopen,	zegt	James.	Het	

lichaam	wordt	geraakt	en	aangezet	tot	handelen	vooraleer	het	een	affect	bewust	regi-

streert.	Maar	wat	heeft	affect	te	maken	met	ons	verhaal	over	speculatief	pragmatisme?	

Affect	is	de	notie	die	handelen	en	denken	met	mekaar	verbindt,	in	die	bepaalde	volgorde	

en	niet	omgekeerd.	Het	geeft	een	verklaring	voor	de	manier	waarop	het	nieuwe	in	een	

bepaalde	situatie	zichtbaar	wordt	als	een	gebeurtenis	(event),	of	beter	nog:	hoe	futuriteit	

als	de	sensatie	van	het	potentieel	zich	in	het	heden	ontvouwt	als	de	sensatie	van	de	grens.	

De	tijdssprong	die	in	de	toekomstige	tijd	direct	aanwezig	wordt	gesteld,	is	de	basiscon-

ditie	van	het	lichaam:	het	(lichaam)	kan	niet	samenvallen	met	zichzelf	maar	wel	met	een	

potentieel,	zijn	eigen	overgang	of	de	toekomst-het	verleden	op	maat	van	de	verandering	

van	het	lichaam.	De	affectieve	verschuiving	die	ik	hier	beschrijf,	kan	je	terugvinden	in	

twee	vormen:	in	logica	en	in	politiek.

In	 logica	 loopt	 ze	samen	met	 ‘abductie’,	 een	principe	 van	gevolgtrekking	 dat	 Peirce	

introduceerde	naast	inductie	en	deductie.	Volgens	Peirce	is	abductie	de	enige	creatieve	

manier	van	denken,	omdat	ze	een	nieuwe	regel	creëert	als	mogelijke	uitleg	voor	een	

nieuwe	observatie.	De	rede	wordt	hier	op	een	gerichte	manier	ingezet	–	om	te	reage-

ren	op	een	specifieke	situatie	–	eerder	dan	op	een	instrumentele	wijze,	door	een	voor-

geschreven	 scenario	 te	 volgen.	 Terwijl	 inductie	 de	 manier	 is	 om	 om	 te	 gaan	 de	 met	

actualiteit	en	het	waarschijnlijke	(van	particuliere	gevallen	wordt	een	algemene	wet	

afgeleid)	om	te	gaan	en	deductie	de	manier	is	om	met	regelgeving	en	het	noodzake-

lijke	(een	algemene	wet	wordt	toegepast	op	particuliere	gevallen),	houdt	abductie	zich	

bezig	met	potentialiteit	en	het	contingente.	Wat	speculatief	pragmatisme	probeert	te	

articuleren,	zijn	onvoorzienigheden (contingencies):	mogelijke	relationele	verschuivin-

gen	van	contexten	die	nog	niet	gevangen	zitten	in	hun	ordening	van	reeds	herkende	

en	praktisch	inzetbare	mogelijkheden.

In	 politiek	 heeft	 affect	 de	 plaats	 ingenomen	 van	 ideologie,	 dat	 wordt	 begrepen	 als	

een	vals	geweten	of	als	de	materialisering	van	verbeelde	verhoudingen.	Ook	al	speelt	

het	nog	altijd	een	belangrijke	rol,	ideologie	definieert	niet	langer	de	globale	manier	

waarop	 macht	 functioneert,	 maar	 het	 is	 de	 verschuiving	 in	 affecten	 die	 de	 politiek	

dirigeert.	We	krijgen	geen	betekenissen	als	boodschappen,	de	 intensiteit	 (affect,	ef-

fect)	van	de	media	resoneert.	Wat	wordt	uitgedrukt	in	affect	–	in	logica	en	politiek	–	is	

onstoffelijk	en	rationeel.	Wat	wordt	uitgedrukt,	is	een	verandering	–	een	stijging	of	

daling	–	van	een	algemene	capaciteit	of	vermogen	om	te	denken,	te	affecteren,	of	te	

handelen.	De	verschuiving	van	affect	werkt	dus	op	ons	door	onze	gevoelens	te	manipu-

leren	(modulatie	=	manipulatie)	of	door	ons	denken,	voelen	en	handelen	te	emanciperen	

(modulatie	=	emancipatie).
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Emancipatie	is	natuurlijk	het	positieve	effect	dat	speculatief	pragmatisme	voorstaat.	

Eén	van	de	centrale	stellingen	in	Stengers’	speculatieve	metafysica	is	om	het	zijn	van	

de	 ontologie	 te	 vervangen	 door	 de	 notie	 van	 praktijk,	 die	 varieert	 van	 wetenschap-

pelijke	 en	 politieke	 tot	 artistieke	 en	 occulte	 activiteiten.	 In	 Stengers’	 woorden	 is	 de	

praktijk	een	activiteit	die	niet	vrij	is	van	regels	of	normen	maar	die	niet	normatief	is,	

in	 de	 zin	 dat	 ze	 overeen	 stemt	 met	 een	 gemeengoed.	 Een	 praktijk	 die	 een	 techniek	

aanleert	in	een	dansschool	of	een	dansgezelschap	of	de	praktijk	om	subsidies	aan	te	

vragen	is	een	normatieve	of	regel-volgende	activiteit	omdat	het	de	instrumentele	rede	

confirmeert	–	de	praktische	invloed	die	het	zal	hebben	op	de	opleiding	van	de	danser	

of	 het	 lid	 van	 het	 gezelschap,	 of	 een	 kandidaat	 voor	 de	 status	 van	 de	 performance-

kunstenaar.	Wat	het	concept	van	praktijk	onderscheidt	van	de	speculatieve	en	radi-

caal	empirische	aanpak	van	de	normatieve	invulling	ervan,	is	dat	het	niet	gedreven	

wordt	door	het	meten	van	de	validiteit	(of	die	nu	overeen	stemt	met	de	standaard	van	

het	goede,	het	functionele	of	het	objectief/reële)	maar	door	het	succes	van	de	emanci-

patie.	Bijvoorbeeld:	een	praktijk	die	onderzoek	doet	naar	onderzoeksinstrumenten,	

zal	succesvol	blijken	als	ze	niet	alleen	haar	eigen	researchers	vooruit	helpt	maar	ook	

anderen,	die	niet	gewoon	dezelfde	methodologie	toepassen	maar	ze	gebruiken	om	ho-

pelijk	een	nieuw	onderzoeksveld	open	te	breken.	Dus,	het	moment	van	de	ontdekking	

verdwijnt	niet	in	het	donker	van	de	nacht.	Het	gaat	voort	of	wordt	opgepikt	door	een	

ander	proces.	De	culminatie,	het	effect	van	het	gebruik	ervan,	loopt	door	in	een	ander	

productief	proces	waarvoor	het	de	inhoud	bepaalt.	‘Het	is	eigenlijk	een	pragmatische	

vraag	naar	hoe	je	op	een	performatieve	manier	kan	bijdragen	aan	het	oprekken	van	

manieren	om	iets	te	zeggen	over	de	wereld–	of		omgekeerd:hoe	je	die	vrijheid	aan	ban-

den	kunt	leggen.’5

Hiermee	plaats	je	de	praktijk	op	de	speculatieve	grond	van	het	mogelijke,	eerder	dan	

het	waarschijnlijke.	Zo	een	praktijk	gaat	om	met	discursieve	uitdrukkingen	die	geen	

definitieve	 autoriteitswaarde	 hebben	 maar	 getransformeerd	 moeten	 worden	 door	

abductie.	Stengers	zou	Peirce’s	omgang	met	potentialiteit	een	cultuur	van	aarzeling	

noemen,	waarin	een	praktijk	afhankelijk	is	van	zijn	bijdrage	tot	een	situatie	die	aan-

zet	tot	denken,	voelen,	vragen.	Eerder	dan	een	norm,	vraagt	deze	notie	van	praktijk	

om	verplichtingen	omdat	verplichtingen	verlaten	kunnen	worden	als	de	situatie	niet	

het	vermogen	heeft	opgeleverd	om	te	denken,	te	voelen	of	te	vragen.	Een	normatieve	

praktijk	is	niet	gevoelig	voor	situaties	waarin	het	potentieel	van	de	operatieve	rede	in	

vraag	wordt	gesteld,	want	het	zijn	gewoontes,	overtuigingen	en	conventies	die	haar	

voortzetten	en	vast	doen	lopen.

Uiteindelijk	vraagt	speculatief	pragmatisme	dus:	hoe	kunnen	we	de	onzekerheid	in	

elke	situatie	als	een	marge	van	beweeglijkheid	proberen	te	zien,	een	potentieel	dat	je	

affectief	registreert,	bewust	dus	maar	op	een	vage	manier	als	een	gevoel	over	welke	

richting	we	moeten	uitgaan	of	wat	we	moeten	doen,	of	als	een	denkbeweging	vooral-

eer	die	gearticuleerd	wordt?	Hoe	kunnen	we	affect	(of	deze	denkbeweging)	inzetten	

als	een	variatie	op	de	capaciteit	tot	verandering	van	ons	lichaam.	Hoe	kunnen	we	het	

bewustzijn	 van	 dit	 potentieel	 verhogen	 en	 hierop	 focussen	 en	 het	 als	 uitgangspunt	

voor	ons	handelen	gebruiken?	Hoe	kunnen	we	in	ons	alledaagse	leven	experimente-

ren	door	onze	ervaring	en	kunde	te	koppelen	aan	de	beweeglijkheid	van	het	denken?

De	wereld	verschijnt	als	een	reservoir	van	activiteit,	zegt	het	speculatief	pragmatis-
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me.	 Je	 wordt	 als	 lezer	 uitgenodigd	 om	 je	 erop	 aan	 te	 sluiten	 met	 gebruiks-creatieve	

instrumenten	die	je	voortdurend	zelf	dient	bij	te	stellen	en	aan	te	passen	door	gebruik	

te	 maken	 van	 datzelfde	 instrument,	 anders	 zou	 je	 wel	 eens	 de	 verandering	 kunnen	

mislopen.	Maar	deze	conclusie	roept	meteen	ook	een	paar	tegenwerpingen	op:	is	de	

politiek	van	affectieve	emancipatie	aangepast	aan	de	alledaagse	samenleving	of	aan	

de	 situatie	 van	 vandaag?	 Wat	 zou	 het	 betekenen	 om	 ze	 te	 gebruiken	 in	 een	 politiek	

verschillende	context,	zoals	de	post-socialistische	overgang	in	Oost-Europa,	waar	de	

geesten	van	het	fascisme	en	de	dramatische	sociale	ongelijkheid	vragen	om	een	col-

lectief	krachtig	handelen?	In	dat	geval	heeft	de	politiek	van	interesse	in	particuliere	

identiteiten,	 zoals	 voorgestaan	 door	 de	 un,	 Amnesty International,	 Soros Open Society 

Foundation	 enz...	 gefaald	 in	 het	 bereiken	 van	 het	 doel	 van	 de-fascisatie.	 Bovendien	

heeft	hij	de	baan	geruimd	voor	de	intrede	van	het	kapitaal.	Maar	de	politiek	om	meer	

dáár	te	zijn	waar	de	sociale	en	politieke	conflicten	na	de	oorlog	nog	altijd	de	samenle-

ving	verdelen,	zou	willen	zeggen	dat	je	vasthoudt	aan	de	politieke	status	quo	met	de	

ene	arm	terwijl	je	het	neoliberalisme	omhelst	met	de	andere.	Is	de	politiek	van	affect	

niet	vooral	gericht	op	het	individu	(vaak	op	een	letterlijke	manier	in	de	aanspreking	

in	tweede	persoon	enkelvoud)	in	een	geavanceerd	kapitalistisch	vrijemarktsysteem?	

Maakt	 het	 het	 traditionele	 liberaal-individualistische	 vooroordeel	 van	 het	 Westerse	

denken	niet	zichtbaar,	dat	niet	toepasbaar	is	op	veel	derdewereld-landen	in	een	wereld	

die	nog	altijd	in	strijd	is?	

Het	 zou	 kunnen	 dat	 speculatief	 pragmatisme	 niet	 meer	 is	 dan	 een	 tactiek	 op	 maat	

van	de	huidige	gevechten	die	individuen	in	het	globale	vrijemarktkapitalisme	voeren.	

En	voor	hen	werkt	het	emanciperend	om	de	cynische	horizon	achter	zich	te	laten:	het	

feit	dat	je	maar	al	te	goed	weet	dat	je	‘altijd-al’	een	product	bent	van	omstandigheden	

en	dat	je	oordeel	niet	productief	is,	hoe	hard	je	ook	probeert	om	jezelf	door	je	kritiek	

buiten	te	plaatsen.	Als	je	uitgaat	van	kritiek	als	een	algemeen	werkend	principe,	is	het	

bijna	onmogelijk	om	de	wereld	te	veranderen	(‘augmenting’).	Het	experiment	tegen-

over	de	kritiek	geplaatst,	vraagt	om	een	andere	tegenstelling:	uitvinding	vs.	construc-

tie.	Als	experimenteren	hetzelfde	betekent	als	produceren	en	uitvinden,	dan	wil	dat	

zeggen	dat	constructie	op	één	lijn	werkt	met	evolutie,	waarbij	evolutie	staat	voor	de	

graduele,	onvoorziene,	en	niet	voorgeschreven	verandering.

Proces	 en	 evolutie,	 verandering	 en	 een	 gedeeltelijke	 verandering,	 speculatie	 en	 het	

denken	over	de	toekomst:	het	zijn	allemaal	termen	waarmee	het	speculatief	pragma-

tisme	probeert	om	het	falen	van	het	utopische	denken	te	corrigeren.	Het	probeert	om	

de	mogelijkheid	van	een	systematische	verandering	in	het	alledaagse	levend	te	hou-

den,	en	dus	moet	het	de	utopische	notie	van	het	‘event’	als	rupture doorbreken	met	een	

politiek	meer	bescheiden	claim,	die	zegt	dat	een	gebeurtenis	(event)	gaat	over	veran-

dering	(change),	niet	meer,	niet	minder.	 ‘“Affect”	is	waarschijnlijk	het	woord	dat	ik	

gebruik	voor	“hoop”.	Eén	van	de	redenen	waarom	het	zo’n	belangrijk	concept	is	voor	

mij,	is	omdat	het	uitlegt	waarom	de	concentratie	op	de	volgende	stap	van	het	experi-

ment	–	eerder	dan	een	focus	op	het	grote	utopische	plaatje	–	niet	echt	een	nederlaag	is.	

Het	is	ook	geen	overwinning.	Het	is	eerder	zijn	waar	je	bent	–	maar	dan	intenser	[…]	

De	vraag	naar	welke	de	volgende	stap	is,	is	heel	wat	minder	intimiderend	dan	hoe	je	

een	verafgelegen	doel	in	een	verre	toekomst	moet	bereiken,	waar	al	onze	problemen	

eindelijk	zullen	opgelost	worden.’6

Futurologie  >>   Bedenkingen bij speculatief pragmatisme
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sara de bosschere duikt de futuristische stad alphaville in en ziet al een glimp van 
een vreugdeloze toekomst in de gerobotiseerde stad zürich.

Etcetera: Zie je de stad voor je? Buiten lopen de mensen met hun regenkapjes diep over het gezicht 

getrokken. Het is enkele dagen voor de Kerst. Alles lijkt zijn gewone gangetje te gaan. Je loopt het 

winkelcentrum binnen en plots begint het je te dagen. Er wordt nergens gepraat. Het is overal dood-

stil. Naast het gezoem van de airconditioning en de roltrappen kan je een speld horen vallen. Zelfs 

het interne radiosysteem doet er het zwijgen toe.

S.B.:De	 mensen	 vervullen	 vrij	 mechanisch	 hun	 plicht.	 Zoals	 de	 vrouw	 die	 ons	 net	 koffie	 kwam	

brengen.	Je	wordt	bediend	op	je	(zogezegde)	wenken.	Maar	het	zijn	allemaal	ingestudeerde	bewe-

gingen.	Robotisch.	Alles	gebeurt,	maar	je	voelt	dat	je	geen	contact	maakt.	Mensen	zijn	apathisch.	

Je	zit	daar	en	je	denkt	bij	jezelf:	‘Niemand	lééft	hier!’	Misschien	is	het	een	beetje	zoals	in	een	psy-

chose.	Je	denkt	dat	alle	mensen	robotten	zijn	en	dat	jij	de	enige	bent	die	nog	lééft.

	

Etcetera: Je loopt de bar uit. De stad in. Wat zie je?

S.B.:	Alles	is	superproper	en	verzorgd.	De	files	zijn	opgelost	met	een	soort	doorschuifsysteem	voor	

auto’s,	ongevallen	komen	niet	meer	voor.	Deze	stad	lijkt	heel	erg	op	Zurich,	waar	ik	deze	zomer	

was.	Zurich	ziet	er	zo	perfect	uit.	De	junks	hebben	ze	het	park	uitgebezemd.	Het	is	alsof	je	door	een	

glossy	tijdschrift	loopt.	Alle	mensen	zien	er	uit	als	modellen	met	chique	horloges,	sigaren,	goede	

wijn.	De	auto’s	blinken	er	perfect	en	lijken	net	uit	de	winkel	te	komen.	Ze	staan	netjes	op	een	rij.	

Alles	is	steriel,	er	is	geen	erotiek,	er	is	niets	dat	een	barst	heeft.

	

Etcetera: De toekomst is er één van steriele perfectie? Komt dat door het gebrek aan communi-

catie? Heeft de wereld zijn ziel verloren?

S.B.:Jouw	vraag	deed	me	denken	aan	één	van	mijn	lievelingsfilms:	Alphaville	van	Jean-Luc	Godard.	

Die	speelt	zich	af	 in	een	futuristische	stad,	Alpha	60.	De	stad	wordt	bestuurd	door	een	computer.	

De	mensen	zijn	er	robotten	geworden.	Mensen	die	plezier,	verdriet,	verlangens	hebben...	worden	ge-

executeerd	in	het	zwembad.	Het	 is	erg	mechanisch	gefilmd,	zwart-wit,	gevoelloos,	bijna	plastiek.	

Godard	werkt	met	het	verhaal	van	Orpheus	en	Euridice.	Er	is	een	inter-galactische	detective	die	naar	

de	futuristische	stad	gaat.	Op	zoek	naar	een	meisje.	En	hij	vindt	haar.	Maar	hij	merkt	dat	ze	niet	kan	

anne dekerk en elke van campenhout

Stel je een plek in de toekomst voor. Een café in een stad op een pleintje in Salaam Bokka. Vlak 
bij Antwerpen. Buiten regent het. Zoals altijd. De koffie is waterig. Zoals altijd. Maar toch zijn 
er een aantal dingen helemaal veranderd.  
Etcetera sprak met twee theatermakers (Sara De Bosschere & Raven Ruëll) over het nu van 
de toekomst. Kunnen ze het zich voorstellen? Het ons navertellen? De één leeft in een wereld 
waar geen communicatie meer bestaat: door een uit de hand gelopen antiterroristisch virus 
kan het geluid zich niet langer voortplanten in de lucht. Het woord valt dood zo gauw het wordt 
uitgesproken. De ander leeft in een wereld zoals de onze, maar zonder enige vorm van ge-
meenschap: mensen komen niet langer samen om theater te zien, maar ook niet om samen iets 
te vieren, of rituelen te ontwikkelen. Op de vraag of je in die nieuwe wereld nog theater zou 
kunnen maken, antwoordden beide makers resoluut positief. 

	There are times when 

reality becomes too 

complex for Oral  

Communication. But 

legends give it a form 

by which it pervades

 the whole world.	

Alphaville	(Godard)

Toekomstverhalen van makers
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communiceren.	Door	haar	steeds	opnieuw	uit	Capitale de la douleur	van	dichter	Paul	Eluard	voor	te	

lezen,	komen	er	opnieuw	beelden	bij	haar	op,	waardoor	ze	opnieuw	gevoelens	kan	hebben.

Het	 is	 essentieel	 dat	 een	 kunstenaar	 en	 zijn	 publiek	 in	 staat	 zijn	 om	 met	 elkaar	 te	 communice-

ren	en	dat	er	dus	een	gebied	is	van	gevoelens,	gevoeligheid,	empathie,	bewustzijn,	herinneringen,	

taalgevoeligheid,	een	verlangen	naar	poëzie,	harmonie,	schoonheid...	Dat	zit	in	de	essentie	van	het	

vermogen	tot	communiceren.

Etcetera: Ja, maar in deze wereld is communicatie zoals je die kent, verdwenen. Mensen kunnen niet 

langer met mekaar praten. Het publiek kan de spelers niet meer verstaan omdat hun stemgeluid 

niet meer tot in de zaal geraakt. Je kan alleen nog verstaan wat de ander zegt als je heel erg dicht 

tegen hem aan gaat staan. En in de wereld zoals jij die nu beschrijft, lijkt dat niet echt een optie. Heb 

je dan nog een job als theatermaker?

S.B.: Misschien	zou	je	in	zo’n	toekomstige	wereld	bijeenkomsten	kunnen	organiseren.	Daar	wordt	

voorgelezen	 uit	 boeken	 of	 je	 leert	 dingen	 vanbuiten	 om	 ze	 te	 kunnen	 doorvertellen.	 Misschien	

krijgt	dan	plots	iemand	een	traan	in	zijn	ogen	en	vraagt	hij	zich	verwonderd	af	wat	er	gebeurt.	En	

dus	vertelt	hij	het	geheim	verder	en	met	iedere	mens	aan	wie	hij	het	vertelt,	groeit	het	begrip	weer	

een	beetje.	Als	ik	op	een	constructieve	manier	over	de	toekomst	probeer	na	te	denken,	dan	merk	

ik	dat	ik	eigenlijk	niets	anders	zou	willen	doen	dan	wat	ik	nu	doe!	Maar	het	toekomstperspectief	

zet	wat	ik	nu	doe	wel	op	scherp.	Wat	ik	interessant	vind,	is	dat	het	communiceren	van	poëzie,	ver-

langens,	verdriet...	in	zo’n	systeem	zoals	in	Alphaville	een	politieke	daad	wordt.	En	een	kwestie	van	

leven	en	dood.	Je	wordt	anders	gewoon	neergeschoten.

Voor	mij	heeft	engagement	heel	veel	te	maken	met	verzet.	Het	verzet	om	toch	altijd	weer	opnieuw	

op	zoek	te	gaan	naar	die	menselijke	essentie,	naar	het	mysterie	achter	de	tijd,	die	altijd	maar	door-

gaat.	Je	probeert	steeds	opnieuw	om	de	tijd	stil	te	zetten	en	om	de	verbeelding	aan	het	werk	te	zet-

ten.	Camus	spreekt	in	L’Homme Révolté	over	het	feit	dat	de	tijd	stil	staat	in	een	beeldhouwwerk.	Dat	

is	volgens	hem	een	daad	van	verzet.

Ik	vind	zelf	ook	dat	de	energie	om	toneel	te	spelen	met	een	soort	ultiem	verzet	te	maken	heeft.	Het	

is	een	verzet	tegen	de	dagdagelijksheid	en	tegen	het	gewone	verloop	van	de	dingen.	Als	de	com-

municatie	wegvalt,	moet	je	terugvallen	op	de	essentie	van	de	menselijkheid,	op	de	ontmoeting	van	

ik	en	de	ander.	Dus	wordt	het	een	ondergronds	verzet,	van	hoop	en	geloof	in	een	nieuwe	toekomst.	

Net	als	nu	dus,	maar	dan	een	beetje	heftiger!

Etcetera: Hoeveel toekomst zit er al in dat heden van jou?

S.B.:	De	computer	in	Alphaville	zegt:	‘There	are	times	when	reality	becomes	too	complex	for	Oral	Com-

munication.	But	legends	give	it	a	form	by	which	it	pervades	the	whole	world.’	Door	verhalen	of	legen-

den	is	het	in	zo’n	wereld	toch	mogelijk	om	een	bepaald	perspectief	op	de	realiteit	met	mekaar	te	delen.

Ik	las	laatst	een	interview	met	Benjamin	R.	Barber,	naar	aanleiding	van	zijn	boek	De infantiele sa-

menleving.	Daarin	maakt	hij	een	analyse	van	de	samenleving	als	een	infantiele	gemeenschap,	en	dit	

op	twee	manieren.	Ten	eerste	worden	kinderen	vanaf	een		steeds	jongere	leeftijd	tot	consumenten	

gemaakt.	Maar	daarnaast	worden	volwassenen	ook	kinds	gehouden	doordat	ze	op	heel	individuele	

behoeftebevrediging	afgaan.

Dat	heeft	tot	gevolg	dat	er	geen	solidariteit	meer	is,	geen	gemeenschapsgevoel.	Tevens	heeft	nie-

mand	nog	een	beeld	van	de	impact	die	zijn	actie	heeft	op	iemand	anders.	Volgens	Barber	is	het	con-

sumeren,	de	handeling	zelf,	het	feit	dat	 je	naar	de	winkel	gaat	om	iets	te	kopen,	 in	de	openbare	

ruimte,	niet	langer	een	handeling	die	zich	afspeelt	in	de	gemeenschap	van	burgers.	Je	bevindt	je	wel	

in	de	‘openbare’	ruimte,	maar	er	is	geen	enkele	notie	van	mede-burgerschap:	van	het	feit	dat	je	die	

omgeving	deelt	met	andere	burgers.	In	die	zin	kan	je	wel	zeggen	dat	de	toekomst	zich	nu	al	afspeelt.	

Maar	ik	geloof	dat	zelfs	in	zo’n	wereld	de	verhalen	overeind	blijven	staan:	Shakespeare,	Tsjechov…

de	dingen	die	we	nog	steeds	delen	en	verstaan.	Ik	geloof	dat	er	zelfs	in	een	toekomstwereld	nog	iets	

daarvan	zou	overblijven,	een	rest.	Zoals	een	beetje	haar	op	onze	rug	van	in	de	tijd	dat	we	nog	een	

pelske	hadden.	Die	teksten,	die	verhalen,	die	legendes	blijven	bestaan	en	ze	blijven	ons	binden.

’Tes yeux sont revenus 

d’un pays arbitraire 

où nul n’a jamais su ce que 

c’est qu’un regard 

ni connu la beauté des yeux, 

beauté des pierres 

celle des gouttes d’eau, 

des perles en placards’	

	Mourir	de	ne	pas	Mourir

(Paul	Eluard)

Futurologie  >>   Toekomstverhalen van makers
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raven ruëll kan en wil niet anders praten dan vanuit wat hij heeft verloren:  
de gemeenschap als hoeksteen van de samenleving

Etcetera: We zijn nu in de stad die vroeger Brussel was. Er is ook hier nog niet zoveel veranderd. De 

kvs is wat ouder geworden. Maar de mensen proberen nog altijd een manier te vinden om samen te 

leven. De kvs heeft zich uitgebouwd tot een sleutelspeler in dat proces. Maar er is iets fundamen-

teel anders. Je merkt het meteen als je het theater binnenstapt. In de zalen wordt geen theater 

meer gemaakt. De grote Bol dient nu als soepkeuken, met zorgvuldig afgezonderde kleine hokjes 

waarin elke ‘klant’ anoniem en snel wordt bediend en terug de straat ingestuurd. Het plein voor de 

schouwburg is één grote parking geworden omdat de bankjes en de speeltuin al jaren niet meer 

werden gebruikt. In Brussel zijn geen gemeenschappen meer: mensen komen niet meer samen om 

dingen te delen, er is geen samen-leven meer, alleen nog functioneel overleven. Mensen lopen rond 

als monaden, onaanraakbaar en onaanspreekbaar. De technologie laat hen toe om hun eigen we-

reld te creëren en die te projecteren over de stad heen. Rituelen zijn niet langer gemeenschapsvor-

mend, maar dienen enkel nog de persoonlijke obsessie.

R.R.: Een	wereld	zonder	gemeenschap?	Dan	ben	je	de	essentie	van	het	theater	kwijt!	Theater	staat	

of	valt	met	een	gemeenschap.	Het	gaat	er	net	om	zoveel	mogelijk	mensen	samen	te	brengen.	Er	is	

geen	 theater	 zonder	 een	 collectief	 aan	 mensen.	 Ik	 kan	 niet	 leven	 zonder	 iets	 te	 communiceren.	

	

Etcetera: Als er geen theater meer is, is er dan nog een theatermaker? Wat ga je doen?

R.R.: Dan	moet	ik	als	theatermaker	iets	anders	gaan	bedenken.	Misschien	ga	ik	wel	naar	de	men-

sen	 toe,	 huis-aan-huis.	 Of	 misschien	 ga	 ik	 wel	 de	 straat	 op	 en	 roep	 ik	 tot	 er	 zich	 mensen	 verza-

melen.	Misschien	is	dat	zelfs	goed	voor	het	theater.	Zo	wordt	het	verplicht	om	de	zalen	–	die	toch	

alleen	maar	veilig	zijn	–	te	verlaten.

Misschien	kun	je	dan	wel	iets	maken	rond	de	vraag	‘Waarom	komen	we	niet	meer	samen’.	En	ik	zou	

dat	maken	met	een	grote	woede,	maar	ook	met	de	concrete	gegevens	die	ik	dan	heb	en	nu	dus	nog	

niet.	Of	misschien	zou	ik	dan	wel	schrijven,	veel	schrijven.	En	misschien	zou	dat	dan	wel	gaan	over	

het	belang	van	het	verleden,	toen	de	gemeenschap	nog	bestond!

Het	idee	van	een	gemeenschap	is	zo	essentieel	omdat	je	zonder	mensen	geen	kunst	hebt.	Ik	kan	

mij	wel	een	schilder	voorstellen,	zoals	in	Art Brut, die	doeken	heeft	geschilderd	zonder	dat	iemand	

anders	dan	hijzelf	ze	zag.	Of	schrijvers,	die	dagboeken	en	dagboeken	volschreven	van	een	ontstel-

lende	schoonheid,	maar	die	deze	nooit	hebben	laten	verschijnen	of	nooit	gewild	hebben	dat	iemand	

ze	las.	Ze	hebben	dat	geschreven	voor	zichzelf,	met	zichzelf.

Bij	 theater	 kan	 je	 je	 dat	 moeilijker	 voorstellen.	 De	 rechtstreekse	 communicatie	 is	 noodzakelijk.	

Misschien	kan	ik	wel	zot	worden.	Zot	worden	van	eenzaamheid	in	zo’n	wereld	en	tegen	de	boeken-

kast	of	de	koelkast	spreken.	Maar	is	dat	dan	een	vorm	van	theater?	Zolang	er	niemand	komt	kijken,	

is	er	geen	theater.

Het	 publieke	 getuigen	 is	 essentieel	 voor	 mij.	 Het	 gebeurt	 live.	 Elke	 avond	 is	 het	 anders.	 Ik	 kan	

geen	 voorstellingen	 maken	 zonder	 publiek	 of	 zonder	 publiek	 in	 gedachten.	 Dat	 is	 onmogelijk.	

Je	maakt	net	theater	omdat	het	de	enige	plek	is	waar	mensen	nog	op	een	bepaalde	manier	iets	de-

len.	Mensen	zijn	dan	bij	elkaar	en	niet	alleen	voor	de	tv.	Het	zijn	de	laatste	ontmoetingsplaatsen.	

Daarom	zijn	ze	zo	essentieel!	En	zelfs	al	komt	er	minder	en	minder	volk	naar	het	theater	kijken,	het	

moét	blijven	gebeuren.	Het	zijn	dingen	waar	je	als	mens	nood	aan	hebt,	hoe	individualistisch	je	

ook	bent	ingesteld.	Je	kan	niet	alleen	leven,	misschien	kan	je	een	beetje	alleen	met	jezelf	leven	maar	

je	hebt	nood	aan	anderen.	En	een	voorstelling	kan	daartoe	bijdragen.	Je	hebt	nood	aan	collectieve	

belevenissen.	En	ik	vind	het	belangrijk	dat	de	zalen	vol	zitten	en	dat	er	een	schoonheid	gedeeld	

kan	worden	met	elkaar	of	dat	iets	in	vraag	gesteld	kan	worden.	Het	is	een	ontmoetingsplaats,	een	

denkruimte	zoals	jij	het	noemt.	En	dat	wil	ik	verdedigen	tot	der	dood!

Een	toekomstbeeld	of:	nu!

(De theatermaker 

staat plots recht 

en begint een 

vurig betoog.) 
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Voor	mij	zijn	de	concrete	dingen	die	 nu	gebeuren	belangrijk!	Hoe	langer	hoe	meer	worden	mijn	

voorstellingen	politiek.	Ik	maak	theater	over	dingen	die	mij	nu	woedend	maken.	Dingen	die	nu	in	

de	wereld	gebeuren.	Rwanda	’94,	dat	is	nog	niet	zo	erg	lang	geleden.	Die	massa	mensen	die	er	wer-

den	vermoord.	Of	de	vrouwen	die	verkracht	worden	in	Congo.	Mensen	sluiten	hun	ogen	daarvoor.	

Met	de	voorstellingen	die	ik	maak,	wil	ik	graag	ogen	openen.	Ik	wil	het	publiek	raken,	desnoods	

door	het	in	het	gezicht	te	slaan.

Etcetera: Zonder gemeenschap ook geen gemeenschappelijke beleving. En zonder collectiviteit 

geen rituelen. Hoe belangrijk is het rituele voor jou?

R.R.: Wij	hebben	in	het	Westen	nu	al	het	contact	met	rituelen	verloren.	Ik	zeg	niet	dat	wij	geen	

rituelen	hebben	maar	ze	krijgen	niet	meer	dezelfde	aandacht.	Ze	hebben	niet	diezelfde	werkzaam-

heid.	Als	er	hier	iemand	gecremeerd	wordt,	dan	duurt	het	misschien	twintig	minuten	en	dan	zit	

de	 volgende	 familie	 al	 te	 wachten.	 Het	 wordt	 eerder	 consumptie	 dan	 een	 ritueel.	 Wat	 ik	 schoon	

vind,	is	dat	in	Congo	de	tijd	genomen	wordt	voor	de	doden.	De	rouw	wordt	door	een	gemeenschap	

gedragen.	In	de	cités	staat	dan	buiten	een	open	kist	met	een	dode	erin.	De	meest	verwante	vrouwen	

en	mannen	zitten	er	rond	en	wenen.	Rondom	hen	zitten	dan	mensen	die	bier	drinken	en	feest	vie-

ren.	Je	krijgt	een	soort	viering	van	de	doden.	Dat	is	een	ritueel!	De	dood	wordt	gevierd	en	beweend	

tegelijkertijd.	Soms	wordt	er	nachtenlang	gedanst	en	gehuild.

	

Etcetera: Geloof je dan in een rituele kracht van het theater?

R.R.: Je	hoopt	aan	een	theatervoorstelling	een	rituele	kracht	mee	te	geven	maar	dat	is	niet	altijd	

even	eenvoudig.	Mensen	gaan	tegenwoordig	steeds	meer	naar	een	theater	met	het	verlangen	om	

onderhouden	en	geëntertaind	te	worden.	Dat	zijn	angstaanjagende	verschijnselen	omdat	je	soms	

meer	tijd	nodig	hebt	en	een	ritueel	is	iets	dat	zijn	tijd	nodig	heeft.	Er	is	een	heel	dunne	lijn	tussen	

de	behoefte	van	mensen	aan	entertainment	en	de	behoefte	die	gaat	naar	het	asemen	van	de	ziel,	of	

het	schenken	van	schoonheid	en	troost.	En	ik	heb	het	dan	niet	over	de  happy few	kunstenaars	en	

kunstenaarsvrienden	die	naar	performances	gaan	om	een	heftige	beleving	te	hebben.

We	speelden	een	paar	weken	geleden	Leopold 2	in	Kinshasa.	De	voorstelling	gaat	over	een	stuk	van	

hun	 geschiedenis.	 Ze	 wordt	 ginder	 niet	 enkel	 bekeken	 maar	 beleefd.	 Daarmee	 bedoel	 ik:	 men-

sen	 reageren	 constant	 tijdens	 de	 voorstelling.	 Ze	 roepen:	 ‘Dat	 is	 niet	 waar!’,	 ‘Dat	 is	 wel	 waar!’.	

Ze	denken	en	voelen	mee.	Achteraf	voel	je	dat	die	voorstelling	iets	betekent	heeft	omdat	het	pu-

bliek	 op	 de	 hoogte	 wordt	 gebracht	 van	 een	 aantal	 zaken	 waar	 ze	 zelf	 niets	 van	 wisten.	 Je	 krijgt	

een	 veel	 puurdere	 en	 juistere	 theaterbeleving	 waarin	 een	 woord	 op	 een	 scène	 nog	 iets	 betekent.	

Even	later	speelden	we	dezelfde	voorstelling	in	België	en	dan	denk	je,	ja,	hier	is	die	voorstelling	en-

kel	maar	‘een	fijne	avond’.	Maar	het	breekt	niet	binnen	in	iemand	zijn	geest.	Ik	kan	dat	natuurlijk	

niet	weten.	Veel	mensen	zullen	wel	iets	aan	deze	voorstelling	hebben	maar	overstijgt	dat	dan	het	ni-

veau	van	‘wat	ik	vanavond	heb	beleefd	was	aangenaam’,	of	‘hard’,	of	‘het	was	eens	een	avondje	uit’?	

In	Kinshasa	gaat	het	over	veel	meer	dan	dat.	Sommige	mensen	komen	er	drie	avonden	op	een	rij	kijken.	

Alleen	al	het	feit	dat	er	twaalf	blanke	acteurs	op	de	scène	staan	tegenover	250	Afrikanen,	dat	is	al	een	

heel	andere	beleving.	Tijdens	de	voorstelling	waren	er	mensen	die	‘Onafhankelijkheid!’	scandeerden	

op	het	moment	dat	de	voorstelling	daarover	gaat.	Ook	werd	de	naam	Lumumba	geroepen	of	begon	

men	op	het	einde	mee	te	zingen	met	de	acteurs.	Op	dat	moment	heeft	die	voorstelling	iets	van	een	da-

gelijks	ritueel.	Het	heeft	dan	iets	dat	de	gewone	theaterbeleving	overstijgt	en	dat	gebeurt	niet	vaak.	

Er	zijn	natuurlijk	niet	elke	dag	op	340	plaatsen	in	Congo	voorstellingen	te	zien.	Daar	is	niet	zoiets	

als	een	cultuurkalender,	waarbij	je	elke	avond	een	première	kan	uitkiezen.	Er	is	geen	overaanbod,	

in	 tegendeel.	 Er	 is	 amper	 aanbod.	 De	 voorstellingen	 die	 er	 worden	 gemaakt,	 gaan	 over	 serieuze	

onderwerpen.	Het	is	veeleer	een	soort	onderwijs	dan	dat	het	voorstellingen	zijn.	Er	zijn	dus	wel	

gebieden	op	de	wereld	waar	nog	een	zeer	andere	theaterbeleving	mogelijk	is!	En	waarom	is	het	hier	

veel	moeilijker	om	die	beleving	nog	te	genereren?

Je	zoekt	daarnaar	en	je	hoopt	dat	je	op	een	dag	iets	kunt	maken	dat	mensen	op	een	dusdanige	ma-

nier	raakt	dat	ze	in	revolte	komen.	Of	dat	ze	mee	doet	wenen	met	wat	je	maakt.	En	niet	alleen	mee	

wenen	omdat	het	een	ontroerend	moment	is,	maar	ook	omdat	het	hen	confronteert	met	de	wereld	

waarin	we	leven!
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Hauser
Jack
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Ik	werk	en	denk	als	een	fictionaut.

Er	is	geen	geschiedenis.	Alleen	

maar	fictie.	Een	fotocamera	is	een	

schrijfinstrument.En	een	voertuig	

om	mee	door	de	tijd	te	reizen...
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Voor	mij	is	het	theater	al	een	doods	

corpus	dat	via	allerhande	reanima-

tiepogingen	zichzelf	aan	een	tweede,	

derde,	vierde,	vijfde...	leven	helpt.	

Soms	zijn	die	injecties	van	hyperrea-

lisme,	soap,	directe	ervaringen,	tech-

nologie,	quasi-video,	popmuziek...	

interessant	om	te	bekijken.	Tegen	een	

aangenaam	avondje	vertier	kan	nie-

mand	wat	hebben,	al	is	het	natuurlijk	

zeer	de	vraag	of	dat	ook	moet	worden	

gesubsidieerd.	Maar	dat	is	niet	het	

belangrijkste	punt,	wel	de	vaststelling	

dat	het	over-leven	van	het	theater	voor	

de	toekomst	van	de	kunsten	slechts	in	

zeldzame	gevallen	resulteert	in	een	

verschil	dat	ook	effectief	een	verschil	

maakt.	Daarmee	is,	voor	de	goede	orde,	

niets	tegen	(de)	‘podiumkunst	in	het	

algemeen’	gezegd	(een	notie	die	ik	op	

andere	plaatsen	al	heb	ingezet).	Het	

theater	genereert	echter	slechts	bij	uit-

zondering	dit	soort	kunst	–	quod	non!	

	

Waarmee	ook	meteen	is	gezegd	dat	

ik	de	vraag	naar	de	toekomst	van	het	

theater	nogal	onzinnig	vind.	Het	

gespartel	om	esthetisch	en/of	maat-

schappelijk	nog	een	minimum	aan	

relevantie	te	vinden	via	geleende	sti-

mulantia	doet,	pour	faire	vite,	lichtjes	

tot	zeer	pathetisch	aan.		

Uiteraard	is	ook	dit	een	overdrijving,	

zij	het	nu	weer	ook	niet	zo’n	grove.

De toekomst van het theater III: 
Rudi Laermans

 Zo veel om te vragen…
bojana cvejic  en daniëlle de regt



FORT EUROPA
van Tom Lanoye | regie Johan Simons

In welk paradijs leven wij ? Fort Europa is een
theatrale lezing van Tom Lanoye's spitante 
teksten over de verworvenheden van de Europese
cultuur die bedreigd worden door nationalisme,
xenofobie, decadentie en consumentisme.

12 & 13/1 IN BOZAR, BRUSSEL 
30 & 31/1 & 1, 2, 6, 7, 8 & 9/2 IN NTGENT, MINNEMEERS

productie NTGent, Wiener Festwochen en Stadsschouwburg Utrecht

KAMP JEZUS
van Wunderbaum

Kan het geloof hoop bieden in tijden van 
verwarring? Wunderbaum verdiept zich in de
wereld van de Nieuwe Christenen en organi-
seert een extatisch samenzijn in het licht van
de Heer.

10, 11, 12, 16, 17, 18 & 19/1 IN NTGENT | SCHOUWBURG
23 & 24/2 IN DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG
& 26/6 IN KVS, BRUSSEL

productie NTGent en Productiehuis Rotterdam (Rotterdamse schouwburg)

twee 

premières 

NTGENT | ST-BAAFSPLEIN 17 | 9000 GENT | TICKETS +32 9 225 01 01 | WWW.NTGENT.BE

ad_etcetera_Okt07  31.10.2007  11:25 Uhr  Seite 1

limburg.be/dommelhof

Provinciaal Domein Dommelhof
CIRCUSTENT Circusnachten, een coproductie van Laika, ’t Arsenaal en Le Volcan  – i.s.m. CC Palethe Overpelt, CC De Adelberg Lommel en CC Poorthuis Peer

18 & 19 januari om 20.30u

SCHOUWBURG ZAPP (org. JazzCase) – 20 december om 20.30u

Jopie Jonkers Groep (org. ZwarteDoos) – 12 januari om 20.00u 

Ben Sluijs / Jeroen Van Herzeele Quartet (org. Jazzcase) – 17 januari om 20.30u

Doble Impacto (org. OndersteBoven) – 9 februari om 20.15u 

FILM Zebracinema: A Prairie Home Companion – 18 december om 20.15u
De programmafolder met het voorjaarsprogramma van Zebracinema is beschikbaar vanaf 20 december

Workshop animatiefilm (org. Zebracinema i.s.m. Kidscam) – 4 tot 8 februari

Info: Provinciaal Domein Dommelhof dommelhof@limburg.be
Toekomstlaan 5, B-3910 Neerpelt www.limburg.be/dommelhof
Tel 011 80 50 02

Opmaak nov 07  25-10-2007  09:24  Pagina 1
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www.smak.be

Expo S.M.A.K. 

PAUL McCARTHY
HEAD SHOP / SHOP HEAD
(WORKS 1966-2006)

13.10.2007... 17.02.2008

Photograph: Caribbean Pirates, 2001-05, © Paul McCarthy 2006, Courtesy Hauser and Wirth.

Mediasponsors

Met steun van/ Avec le support de/ Supported by/ 

SUPERAMAS

Het Fins-Zwitserse performancecollectief Superamas brengt tijdens the game is up! de BIG cyclus in
primeur na elkaar.

i.h.k.v. the game is up!, Vooruitfestival van 03 t/m 15.03

INFO & TICKETS: WWW.VOORUIT.BE - T. 09 267 28 28

WO 05 & DO 06.03
ZA 08 & ZO 09.03
VR 14 & ZA 15.03

BIG 1 – REALITY SHOW / ARTIFICIAL INTELLIGENCE
BIG 2 – SHOW / BUSINESS
BIG 3 – HAPPY / END

met speciale dank aan

ADV-ETCETERA-VOORUIT-DECEMBER2007  07-11-2007  11:54  Pagina 1
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Eigenlijk wou hij schrijven, maar hij heeft een leven lang gesproken. Meestendeels op de vrt 

radio, bij zijn vertrouwde Eén, maar ook zeer vaak in theaterfoyers, waar hij aan vrije nieuws-

garing deed en zijn standpunten over het veld meedeelde. In december is Pol Arias 65 geworden en 

heeft hij na een carrière van dertig jaar de omroep verlaten.Pol Arias was herkenbaar. Nog voor 

radiopresentatoren en vedetten uitgespeeld werden, behoorde hij tot het openbaar cultuurbezit: 

deel van de makers, deel van het publiek. In een zaal was hij geografi sch lokaliseerbaar: nooit in 

het midden, altijd aan de zijkant van een rij. De jongste jaren werden zijn haren korter en witter, 

een zilverfonds waarin decennia theaterervaringen zijn gestockeerd. Zo werd hij de belichaming 

van de criticus met historisch overzicht.

Het gebeurde dat Arias geschandaliseerd de voorstelling verliet. Na die eerste intuïtieve zaalreac-

tie volgde meestal een grondige voorstellingsanalyse die de zaken in een ander perspectief zette. 

Nadien wist hij in die paar minuten spreektijd voor de radio de kernpunten aan te halen en zijn 

luisterpubliek te enthousiasmeren. Niemand kon het woord ‘subliem’ zo uit zijn diepste vezels 

laten opborrelen als hij. Allicht was hij ook de enige die het zo dikwijls gebruikte.

Generatiegenoten als Wim Van Gansbeke en Jac Heyer hadden een roeping als theatercriticus. 

Die heeft Arias niet gehad, zegt hij. Hij wou iets met schrijven doen. Er waren veel boeken in huis, 

en die oefenden een grote aantrekkingskracht op hem uit. De gebroeders Karamazov worstelde 

hij op zijn veertiende door, het exemplaar van Alleen op de wereld las hij uit zijn hengsels en aan 

Grapes of Wrath begon hij drie keer na elkaar. Via de omweg van de literatuur leerde hij gevoelens 

herkennen en stak hij veel op van de verstandhouding tussen mensen. Na zijn Latijn-Weten-

schappen proefde hij aan de Vrije Universiteit Brussel van de opleiding Pol & Soc, maar die was 

hem te saai en te theoretisch. Hij overbrugde het jaar met een baan bij PanAmerican Airlines op 

de luchthaven van Frankfurt. In die zes maanden stak hij er een aardig mondje Duits op. Nadien 

vervulde hij zijn legerdienst in Brussel. Op kot zag hij alle fi lmklassiekers.

interview met pol arias | geert sels

IK VREES DAT 
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waarom kwam u, ondanks die filmhonger, op het 

rits in de afdeling dramaturgie terecht?

‘Ik	deed	een	groot	deel	van	mijn	legerdienst	in	het	

Klein	Kasteeltje.	Eddy	Merckx	zat	daar	ook,	maar	die	

hebben	we	niet	veel	gezien.	Die	reed	toen	al	met	een	

Mercedes.	Dat	jaar	op	kot	ging	ik	in	het	Filmmuseum	

naar	alle	klassiekers	kijken.	Het	rits	was	nog	maar	

pas	opgestart.	Bert	Verminnen,	die	bij	ons	in	Wem-

mel	in	dezelfde	straat	woonde,	had	me	erover	verteld.

Bert	was	twee	jaar	ouder	en	iemand	waar	ik	zeer	naar	

opkeek.	Die	kon	van	alles,	die	wist	alles,	die	durfde	veel.	

Op	zijn	veertiende	is	hij	ooit	verdwenen,	nadat	hij	een	

briefje	achterliet	met	“Wir	fahren	nach	Paris”.	Een	paar	

dagen	later	bleek	hij	in	Nederland	gezeten	te	hebben.	

Ook	Roger	De	Neef	is	zeer	richtinggevend	geweest	voor	

mij.	Die	had	al	veel	gelezen,	schreef	zelf	gedichten,	

musiceerde	en	trad	op	in	jazzclubs.	Die	twee	dorpsge-

noten	hebben	me	de	weg	leren	vinden.	Ze	kenden	alle	

cultuurplekken	al.	Ik	moest	het	zelf	uitzoeken,	want	

van	thuis	uit	heb	ik	het	niet	meegekregen.

Aan	het	rits	ben	ik	automatisch	naar	de	afdeling	Dra-

maturgie	gevloeid.	In	de	filmrichting	hadden	ze	rede-

lijk	veel	wiskunde	en	dat	vak	had	me	in	de	humaniora	

al	parten	gespeeld.	Dat	leek	me	dus	niet	zo	wijs.	Verder	

dacht	ik	met	Dramaturgie	het	meest	aansluiting	te	

vinden	bij	mijn	leesliefde.	Het	rits	was	nog	jong	en	

had	meer	docenten	dan	studenten.	Maar	er	waren	wel	

heel	sterke	lesgevers	bij:	Etienne	Vermeersch,	Jaap	

Kruithof,	Carlos	Tindemans	en	Alex	Van	Royen,	om	die	

maar	te	noemen.’

U was 25 in het revolutiejaar 1968. Hoe hebt 

u die tijd beleefd?

‘Omdat	ik	iets	ouder	was,	werd	ik	voorzitter	van	de	

studentenvereniging.	In	de	aanloop	naar	1968	heb-

ben	we	wel	wat	ruzie	gestookt.	We	zijn	daar	steeds	in	

gesteund	door	onze	directeur	Rudi	Van	Vlaenderen.	

Onze	onvrede	was	gericht	op	enkele	lesgevers	die	poli-

tiek	benoemd	waren	of	die	slechte	cursussen	hadden.	

In	studentenmiddens	circuleerde	het	pamflet	‘De	la	

misère	en	milieu	étudiant’	(anderhalf	jaar	voor	mei	’68	

uitgekomen	bij	de	unef,	Université	Strasbourg,	red),	en	

dat	was	olie	op	de	golven.	Het	was	een	pamflet	van	de	

situationisten,	met	onder	andere	ideeën	van	Guy	De-

bord,	die	later	de	spektakelmaatschappij	kritisch	zou	

doorlichten.	Het	ging	in	tegen	de	bestaande	onderwijs-

opvattingen.	Het	wou	de	student	meer	inspraak	geven	

en	hem	de	kans	geven	zelf	zijn	persoonlijkheid	te	

ontwikkelen.	Dat	pamflet	ging	overal	rond,	het	heeft	

in	mei	’68	in	Parijs	ook	een	rol	gespeeld.

In	die	kring	zaten	ook	gasten	die	aanleunden	bij	de	

marxisten.	We	gingen	naar	de	colleges	die	Ernest	

Mandel	(joods	marxistisch	econoom,	militant	en	

intellectueel,	red)	aan	de	vub	gaf.	Zo	kwam	ik	in	het	

vaarwater	van	de	trotskisten.	Ik	koos	voor	die	strek-

king	omdat	ze	de	mens	en	de	kunstenaar	het	meeste	

vrijheid	liet.	Het	verbaast	me	ook	niet	dat	van	daaruit	

een	organisatie	als	De	roze	vlinder	gegroeid	is.	Ik	heb	

pas	rond	mijn	twintigste	ontdekt	dat	ik	homo	was.	

Voordien	was	ik	daar	niet	mee	bezig.

Eigenlijk	ben	ik	eerder	langs	de	zijkant	van	die	be-

wegingen	gelopen.	Erg	theoretisch	onderlegd	was	ik	

niet.	Ik	was	voor	een	rechtvaardigere	maatschappij.	

In	geen	geval	wou	ik	lid	worden	van	een	partij.	Dat	

was	het	laatste	wat	je	kon	doen.	Nog	steeds.	Ik	was	

eerder	een	verwonderde	observator.	Het	grote	enga-

gement	was	er	niet.	Ik	vond	het	prettig	erbij	te	horen,	

maar	al	bij	al	was	het	redelijk	vrijblijvend.	Er	kwam	

veel	romantiek	bij	kijken.	Het	was	toch	eerder	revolte	

dan	revolutie.’

heeft deze periode u getekend voor het 

leven? u bent het maatschappelijke steeds 

belangrijk blijven vinden.

‘Ik	zoek	de	waarheid	en	de	rechtvaardigheid	op	in	

het	leven.	Dat	kan	de	mens	niet	alleen.	Hij	staat	altijd	

in	relatie	tot	de	maatschappij.	Theater	gaat	over	de	

mens	en	de	wereld.	Het	theater	heeft	me	veel	over	

de	wereld	geleerd.	Daarom	was	ik	in	de	jaren	’90	zo	

ongelukkig	met	de	golf	monologen.	Ik	háát	mono-

logen.	Ik	zie	er	vaak	een	andere	agenda	achter.	Een	

economische,	bijvoorbeeld.	Het	kost	niet	veel	en	je	

reist	er	alle	cultuurcentra	mee	af.	Maar	er	is	ook	een	

sociale	reden.	Waarom	zou	je	je	als	maker	lostrekken	

van	anderen?

Het	verklaart	ook	de	moeite	die	ik	nu	heb	met	de	stads-

theaters.	Het	zijn	nu	open	huizen	geworden,	en	het	

medewerkers radiorama, 1986 \ Pol Arias (tweede van rechts)
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geld	is	er	om	ze	volop	hun	centrale	rol	te	laten	spelen,	

maar	de	acteur	is	zijn	positie	kwijt.	Het	is	belangrijk	om	

een	grote,	sterke	acteursgroep	samen	te	brengen	en	dat	

ensemble	samen	te	laten	groeien.	Onlangs	was	er	una-

niem	gejubel	over Romeinse Tragedies	van	Toneelgroep	

Amsterdam.	Dat	kan	je	alleen	maar	met	een	doorgewin-

terd	ensemble.	Wie	kan	dat	bij	ons	nog?	Johan	Simons	

in	Gent,	als	hij	tenminste	een	coproductie	opzet	met	

Amsterdam.	Voor	de	rest	niemand.	Ik	zie	dat	Guy	Cas-

siers	zijn	stadstheater	invult	met	andere	theatermakers	

naast	hem,	en	sommige	daarvan	ontgoochelen	me	

zeer.	Een	gezelschap	is	er	niet	meer.	Waarom	doet	hij	

dat	toch?	De	kvs	is	stilaan	een	kunstencentrum.	Het	

vakmanschap	is	moeten	gaan	wijken	voor	enthousiast	

kunstzinnig	amateurisme.’

na het rits kwam u als dramaturg in de kns 

terecht, maar toch was u nog niet voor het 

theater gewonnen. hoe kwam dat?

‘Via	Alex	Van	Royen	kwam	ik	in	het	laatste	jaar	in	de	

kns	terecht	voor	een	stage.	Walter	Tillemans	deed	

king lear.	Die	ervaring	heeft	me	een	blijvend	res-

pect	bijgebracht	voor	Tillemans,	die	toen	een	trend-

settend	regisseur	was.	Later	is	dat	gedeeltelijk	ver-

minderd,	maar	toen	was	hij	op	topniveau.	Ik	mocht	

erbij	zijn	toen	hij	met	Hughes	C.	Pernath	werkte	

aan	de	hertaling	van	het	stuk.	Dat	was	heel	ernstig,	

er	werd	heel	gedetailleerd	gewerkt	op	die	teksten.	

Daar	heb	ik	geleerd	dat	een	degelijke	vertaling	of	

bewerking	een	geoefende	dichtershand	nodig	heeft.	

Dat	mis	ik	vaak	tegenwoordig.	Het	gebeurt	al	te	vaak	

dat	een	regisseur	en	passant	nog	eens	de	bewerking	

meepikt.	Ik	hoor	vaak	dat	ze	naar	de	mond	van	een	

acteur	geschreven	zijn.	Maar	het	is	vaak	zo	banaal.	

De	poëzie	van	het	origineel	is	weg.

Na	die	stage	kreeg	ik	de	vraag	om	dramaturg	te	

worden	bij	de	kns.	Ik	deelde	één	loon	met	Marianne	

Van	Kerkhoven.	We	waren	de	eerste	generatie	dra-

maturgen.	In	Duitsland	bestond	dat	al	lang,	maar	

bij	ons	kende	men	dat	nog	niet.	Je	kwam	als	jonge	

rakker	meedoen	in	dat	grote,	hiërarchische	huis	met	

vedetten.	Er	waren	misschien	wel	dertig	acteurs	in	het	

ensemble.	Het	was	hard	vechten	om	er	iets	door	te	krij-

gen.	Ik	ben	er	wel	in	geslaagd	om	Arthur	Corso	tot	bij	

ons	te	krijgen.	Die	had	eerder	in	Brussel	gewerkt.	Dat	

was	een	klein	succesje.	Na	tien	maanden	hield	ik	het	

voor	bekeken.	Het	was	nog	te	vroeg.	Ik	had	te	weinig	

motivatie.	Ik	was	er	nog	niet	genoeg	door	gebeten.

In	het	Rits	hadden	we	te	weinig	bagage	meegekre-

gen.	Bij	Herwig	Hensen	hadden	we	veel	stukken	

gelezen,	maar	zijn	aanpak	was	vrij	conservatief.	

We	leerden	bij	hem	de	valhoogte	van	een	personage	

berekenen.	Dan	moesten	we	kijken	hoeveel	dialoog	

een	personage	had	en	nagaan	of	dat	aandeel	toenam	

of	verminderde.	Op	basis	daarvan	moesten	we	dan	

een	grafiek	uittekenen.	Bij	Carlos	Tindemans	leerden	

we	wel	grondig	stukken	analyseren.	De	inspiratie	

was	veeleer	literair.’

u bent eerst nog de filmwereld ingestapt

‘Met	een	paar	mensen	van	het	rits	heb	ik	zeven	jaar	in	

een	soort	collectief	gewoond;	ieder	had	een	verdieping	

van	een	pand	aan	de	Naamsepoort.	Pierre	Drouot	(nu	

directeur-intendant	van	het	Vlaams	Audiovisueel	

Fonds,	red)	had	zich	gelanceerd	in	de	richting	van	de	

film.	Hij	was	bij	Harry	Kümel	regieassistent	en	tevens	

producent	voor Daughters Of  Darkness.	Toen	het	tussen	

die	twee	wat	spaak	liep,	ben	ik	ingesprongen.	Zo	ben	

ik	in	dat	circuit	gerold.	Daarna	heb	ik	nog	assistentie	

gedaan	bij	Claude	Chabrol	en	André	Delvaux.	En	

voor	Alain	Resnais,	die	Providence	(opnames	1974,	red)	

draaide	met	Dirk	Bogarde	en	John	Gielgud.	Dat	was	

een	bijzondere	ervaring.	Maar	van	dat	statuut	viel	niet	

te	leven.	Soms	moest	je	maanden	zien	te	overbruggen	

tussen	twee	projecten.

Tot	dit	collectief	behoorde	voorts	nog	Eric	de	Kuyper.	

Hij	was	iets	ouder,	hij	zat	in	de	eerste	lichting	van	het	

rits.	Dat	was	iemand	om	naar	op	te	kijken.	Tijdens	

zijn	studentenjaren	was	hij	al	geslaagd	voor	zijn	pro-

ducerexamen	bij	de	brt.	Jan	Decorte	liep	langs	om	

raad	te	vragen,	Paul	Jambers	en	Robbe	De	Hert	kwa-

men	over	de	vloer	en	met	Chantal	Akerman	schreef	

hij	scenario’s.	Hij	had	toen	al	een	indrukwekkende	

bibliotheek.	Hij	kocht	The	Observer,	The	Sunday	

Times	en	The	Village	Voice.	Hij	had	een	abonnement	

op	Theater	Heute.	“Ga	eens	naar	het	Theatertref-

fen,”	zei	hij,	“daar	gebeurt	iets.”	Dat	hebben	we	toen	

meermaals	gedaan,	bij	wijze	van	inhaalmanoeuvre.	

En	de	grens	over	naar	Bochum,	toen	Claus	Peymann	

daar	zat.

Na	die	filmassistenties	vroeg	Annie	Declerck	me	om	

bij	de	brt-televisie	opdrachten	te	maken	voor	het	pro-

gramma	Horen	en	Zien.	Als	losse	medewerker	maakte	

ik	een	theaterbijdrage	of	co-presenteerde	ik	het	pro-

gramma.	Rond	die	tijd	kreeg	Roland	Vanopbroecke	

van	Radio	3	de	opdracht	een	cultuurteam	samen	te	

stellen	voor	Radio	1.	Hij	vroeg	me	of	ik	het	theater	wou	

opvolgen.	Het	was	geen	gemakkelijk	man.	’s	Ochtends	

kon	hij	briesend	op	de	redactie	binnenstuiven	omdat	

hij	een	taalfout	gehoord	had.	Meteen	daarna	was	hij	

het	alweer	vergeten.	Zijn	team	kreeg	veel	vrijheid	en	

hij	steunde	zijn	mensen.	Dat	bestaat	nu	niet	meer.	Op	

de	vrt	denkt	nu	iedereen	aan	zijn	eigen	carrière.	Een	

echte	roeping	had	ik	niet;	de	eerste	paar	jaar	heb	ik	

geen	recensies	durven	maken.’	

medewerkers radiorama, 1986 \ Pol Arias (tweede van rechts)
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hoe bent u uit die literaire dominantie ge-

raakt? u houdt erg van spel. afstandelijk 

teksttheater hebt u vaak als calvinisme 

omschreven.

‘Ik	kom	uit	een	periode	dat	het	theater	onderdeel	was	

van	literatuur.	Begin	jaren	’60	waren	de	kamertheaters	

zich	aan	het	consolideren.	Ze	speelden	veel	nieuwe	

auteurs,	zoals	Ionesco,	Beckett,	Pinter	of	Tardieu,	en	

die	werden	allemaal	met	veel	zorg	voor	de	tekst	opge-

voerd.	Misschien	was	dat	respect	overdreven.	Later	heb	

ik	geleerd	dat	een	artiest	de	vrijheid	moet	hebben	om	

vrij	om	te	gaan	met	zijn	materiaal.

Iemand	als	Peter	Stein	heeft	steeds	geweigerd	om	te	

schrappen	in	het	origineel.	Daarom	zijn	zijn	Oresteia 

en	zijn	Shakespeares	zo	lang.	In	die	boeiende,	Duitse	

periode	brachten	regisseurs	klassiekers	alsof	ze	

gemaakt	waren	voor	vandaag.	Aan	de	enscenering	

zag	je	dat	ze	die	stukken	bijzonder	goed	gelezen	

hadden,	dat	ze	kritisch	geanalyseerd	waren,	de	ge-

laagdheid	kwam	eruit,	men	bevroeg	het	personage.	

Scenografen	waren	dramaturgisch	onderlegd:	met	

hun	openingsbeeld	konden	ze	meteen	het	hele	kli-

maat	sturen.	Op	basis	van	die	ervaringen	heb	ik	mijn	

normen	bepaald.’

zijn de eerste ervaringen normbepalend? 

‘Het	waren	niet	mijn	eerste	ervaringen.	Voordien	had	

ik	veel	conventioneel	werk	gezien.	Als	ik	terugkwam	

uit	Duitsland	dacht	ik	vaak:	“waarom	kan	dat	hier	

niet?”	Plots	zag	ik	dat	het	ook	anders	kon.	Daarnaast	

had	ik	in	het	beginnend	Théâtre	140	experimenteel	

werk	gezien	van	Living Theatre, El Teatro Campesino en	

zoveel	anderen.	Dat	was	experimenteel	margetheater.	

Daar	verdroeg	je	alles	van,	want	dat	was	hun	functie.	

Mijn	normen	zijn	dus	enerzijds	gebaseerd	op	goed	re-

pertoiretoneel	en	anderzijds	op	het	margetheater.	Het	

probleem	is	dat	we	tegenwoordig	met	een	groot	cen-

trum	zitten	en	dat	niemand	de	marge	nog	opzoekt.’

u zweert bij het duitse repertoiretheater. 

de term ‘regisseurstheater’ is nu vaak een 

scheldwoord, wegens al te dominante in-

breng van de regisseur.

‘Ik	ging	mee	met	het	regisseurstheater	omdat	het	

zo’n	fantastische	beelden	voortbracht.	Sommigen	

riepen	dat	de	regisseur	de	tekst	te	veel	naar	zich	toe-

trok	of	dat	het	beeld	primeerde	op	de	acteursregie.	

Het	heeft	fascinerende	voorstellingen	voortgebracht.	

Hoe	Jean-Marie	Fiévez	in	Rotterdam	

knappe	scenografieën	maakte	voor	

Franz	Marijnen,	of	hoe	Peter	Za-

dek	zijn	Othello	met	een	gelaat	vol	

schoensmeer	liet	spelen:	hoe	meer	hij	Desdemona	

kuste,	hoe	witter	hij	werd,	en	hoe	zwarter	zij	werd.	

Dat	waren	brutale	regisseursingrepen.	Die	beeldtaal	

was	van	een	directheid	die	iedereen	meteen	begreep.	

Dat	zag	je	bij	ons	in	het	werk	van	Jan	Decorte.	Later	

had	je	in	Arca	een	interessante	periode	met	Herman	

Gillis	en	Pol	Dehert,	waar	nog	later	Jappe	Claes	en	Jos	

Verbist	bijkwamen.	Ivo	Kuyl	deed	toen	als	dramaturg	

interessanter	werk	dan	nu	in	de	kvs.’

een paradox: u bent voor het maatschappelijke 

maar niet voor de theatercollectieven?

‘Ooit	ben	ik	vóór	geweest.	Ze	zijn	ontstaan	uit	nood-

zaak.	De	makers	wilden	zich	niet	aansluiten	bij	de	

stadstheaters,	ze	hadden	een	onderlinge	vriendschap	

en	probeerden	de	acteur	te	onttrekken	aan	de	domi-

nantie	van	het	regisseurstheater.	Daar	zijn	sterke	

voorstellingen	uit	gekomen.	Maar	de	leden	zijn	

elkaar	te	goed	gaan	kennen.	Er	zijn	eerlijke	pogingen	

ondernomen	om	uit	de	routine	te	breken,	door	gast-

spelers	uit	te	nodigen,	buitenlandse	mensen,	of	door	

coproducties	met	andere	groepen	op	te	zetten.	De	

stimulansen	en	de	mogelijkheid	om	elkaar	te	blijven	

prikkelen	houden	op.	Nee,	volgens	mij	zijn	de	collec-

tieven	maar	een	tijdelijk	leven	beschoren.’

u hebt zich vaak brechtiaan genoemd. het 

verbaast me dat u het niet zo op de post-

brechtiaanse erfenis begrepen had.

‘Brecht	wou	de	mensen	via	theater	aan	het	denken	

zetten.	Hij	zocht	actuele	thema’s,	ontwikkelde	

discussiestukken	en	greep	terug	naar	dienstbare	

concepten	zoals	de	montagevoorstellingen.	Als	ik	

mezelf	‘Brechtiaan’	noem	is	dat	eerder	als	een	bou-

tade,	in	de	zin	dat	theater	gaat	over	de	mens,	stelling	

inneemt	en	niet	vrijblijvend	is.	Ik	wil	weten	waarom	

een	voorstelling	vandaag	gemaakt	is.	Dat	zie	ik	de	

jongste	tijd	te	weinig.	Het	is	vaak	de	zoveelste	voor-

stelling	omdat	nu	eenmaal	aan	de	subsidievereisten	

moet	worden	voldaan.	De	post-Brechtianen	van	

Maatschappij	Discordia	waren	in	hun	eerste	voorstel-

lingen	subversief.	Ze	konden	door	hun	afstandelijke	

aanpak	het	personage	beter	blootleggen	dan	wie	ook.	

Na	alle	lichamelijke	experimenten	kreeg	de	taal	weer	

meer	belang	en	ze	verstonden	de	kunst	om	denkend	

te	spreken.	Daarna	geraakten	ze	vast	in	hun	systeem.	

Terwijl	bij	hun	navolgers	de	tekstgelaagdheid	en	de	

tekstbevraging	beter	lukten.’
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‘Discordia	en	de	Wooster	Group	hebben	als	geen	an-

der	ons	theater	van	de	jaren	’90	beïnvloed.	Maar	toen	

de	Wooster	Group	hier	onlangs	was	met	die	voorstel-

ling	over	Grotowski,	was	ik	geschandaliseerd.	Dat	

je	daar	op	dit	moment	mee	komt	aanzetten?	Terwijl	

er	zoveel	andere	vragen	over	Amerika	te	stellen	zijn?	

Puur	escapisme.	Als	theatermaker	kom	je	op	een	ge-

geven	ogenblik	vast	te	zitten.	Hoe	komt	dat?	Te	veel	

opgehemeld?	Te	weinig	weerwerk?’

komt een criticus vast te zitten?

‘Zeker.	Daar	ben	ik	van	overtuigd.	Zoveel	moet	je	

jezelf	toch	wel	kunnen	relativeren.	Halfweg	jaren	

’80	groeide	de	sector	sterk	aan,	en	plots	zag	ik	overal	

hetzelfde.	Ik	was	het	beu.	Ik	kreeg	een	briefje	van	Ivo	

Van	Hove,	nadat	ik	een	voorstelling	van	hem	afwij-

zend	had	besproken.	“Ben	je	het	theater	beu?”	stond	

er	in.	Toen	dacht	ik	dat	ik	moest	oppassen,	dat	hij	

misschien	gelijk	had.

In	1987	ben	ik	film	gaan	doen,	maar	dat	heb	ik	geen	

jaar	uitgehouden.	Er	wordt	zoveel	Hollywoodshit	ge-

maakt.	Je	kreeg	dikke	persmappen	met	voorgekauw-

de	interviews	die	je	dan	met	die	sterren	kon	doen.	Je	

kon	op	voorhand	alle	kritieken	lezen.	Filmcriticus	

was	zo’n	routineus	beroep	dat	ik	het	al	gauw	niet	

meer	kon	opbrengen.	Ik	heb	toen	ingezien	dat	theater	

veel	uitdagender	is:	al	het	opzoekwerk	dat	je	’s	avonds	

moest	opzetten	als	er	weer	eens	een	postmodernist	

zijn	boekenkast	omver	gegooid	had.’

u bent een prinzipienreiter. gebiedt de de-

ontologie dat een criticus die vastzit ermee 

stopt?

‘Daarom	is	het	zo	belangrijk	je	blik	open	te	houden.	

Het	is	nodig	onder	je	kerktoren	vandaan	te	komen	

en	naar	het	buitenland	te	kijken.	Met	de	voeding	die	

je	in	Vlaanderen	alleen	krijgt,	overleef	je	het	niet.	

Je	moet	je	kunnen	laven	aan	festivals,	aan	een	frisse	

bron.	Daarom	is	het	Kunstenfestival	zo	belangrijk.	

Of	de	internationale	werking	van	het	Kaaitheater	en	

deSingel.	Die	helpen	je	een	seizoen	door.’

‘Ik	vind	het	Vlaams	theater	momenteel	overroepen.	

Ik	zie	ook	zeer	interessante	buitenlandse	producties.	

Als	recensent	blijft	er	een	deel	van	het	verhaal	buiten	

beeld.	Je	kunt	niet	inschatten	

wat	de	selectiecriteria	van	de	

programmatoren	zijn.	Ze	zien	

ook	veel	meer	dan	de	recensent	

die	op	het	Holland	Festival	of	

Avignon	na,	amper	in	het	bui-

tenland	komt.	Je	weet	niet	hoe	

zo’n	festival	wordt	gemaakt.	

Spelen	daar	culturele	akkoorden	

een	rol?	Of	is	er	een	correctie	door	overheidssteun?	Ik	

weet	het	niet.

Je	moet	je	spullen	durven	herdenken.	Ik	heb	altijd	

geprobeerd	afstand	te	houden.	De	betrokkenheid	van	

Wim	Van	Gansbeke	en	Jacq	Heijer	waren	fantastisch.	

Ik	heb	een	enorm	respect	voor	hun	werk.	Maar	op	een	

gegeven	moment	steek	je	de	grens	over.	Wim	is	in	de	

sector	gestapt	en	Jacq	is	zelfs	even	gaan	meespelen	

met	Discordia.	Je	mag	je	niet	laten	leiden	door	sym-

pathieën.	Je	moet	durven	aanvaarden	dat	je	nooit	

graag	gezien	zult	worden	in	het	veld.	Daar	kom	je	

wel	achter	als	er	eens	een	negatieve	bespreking	komt.	

Dan	ken	je	je	plaats	weer.	Ik	heb	met	Franz	Marijnen	

een	vriendschap	van	vlak	na	mijn	rits-jaren,	maar	na	

een	mindere	bespreking	was	het	een	tijd	gedaan.	Het	

is	een	eenzaam	beroep.’

hebt u in etcetera, waar u medeoprichter 

van bent, nooit aansluiting gezocht bij een 

groep?

‘Er	zijn	vaak	verschillende	strekkingen	geweest	in	

Etcetera.	Soms	vielen	die	in	kampen	uit	elkaar.	Ik	heb	

vaak	moeite	gehad	met	wat	ik	‘de	Leuvense	school’	

noem.	Dat	waren	de	zuiveren	in	de	leer,	die	in	extase	

voor	Discordia	waren	en	voor	wie	alles	per	se	klein	

moest	zijn.	Naar	het	repertoiretheater	ging	je	niet.	

Dat	was not done.	Iemand	uit	de	redactie	noemde	

me	ooit	een	nomade,	omdat	ik	nergens	bij	onder	te	

brengen	was.	Dat	heb	ik	een	tijdlang	aangevoeld	als	

een	gebrek	aan	engagement.	Later	vond	ik	het	goed	

me	nergens	bij	aan	te	sluiten.	Niet	bij	een	groepering,	

niet	bij	een	stroming,	bij	geen	enkele	maker.’

toen u begon te recenseren was er allicht 

een redelijke consensus over esthetische 

opvattingen. hoe hebt u de toenemende di-

versiteit ervaren?

‘Toen	ik	begon,	waren	er	veertien	gezelschappen.	

Vanaf	het	theaterdecreet	van	1974	waren	er	al	34.	Ik	

heb	de	periode	mogen	meemaken	dat	de	sector	uit-

eenspatte	van	de	nieuwe	initiatieven.	Met	de	jaren	

ben	ik	die	grensoverschrijdende	praktijk	één	van	de	

grootste	moeilijkheden	gaan	vinden.	Een	recensent	
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moet	veel	weten	over	dans,	

tekst,	techniek,	muziek,	

media,	videokunst.	Ik	heb	

het	terrein	afgebakend.	Ik	

heb	weinig	over	dans	en	

opera	gesproken,	dat	heb	ik	

aan	andere	mensen	over-

gelaten.	Toen	de	perfor-

mancestroming	opkwam,	

ben	ik	naar	de	Theatre	Bookshop	in	Amsterdam	gere-

den	en	heb	ik	me	door	een	stapel	boeken	gesparteld.	

Het	is	mijn	ding	niet.	Net	als	bij	veel	hedendaagse	

dans	denk	ik	dat	er	veel	kaf	tussen	het	koren	zit.’

wat denkt u als de sector weer eens op het-

zelfde punt uitkomt, bijvoorbeeld een klein 

politiek reveil halfweg jaren ’90?

‘Soms	keren	dingen	terug.	De	slinger	is	weer	bezig,	

denk	ik	dan.	Je	zou	het	kapot	kunnen	relativeren,	

maar	als	je	de	leeftijd	van	de	makers	ziet,	dan	kun	je	

niet	anders	dan	dat	aanvaarden.	Zij	hebben	niet	ge-

zien	wat	ik	gezien	heb.	Dat	is	inherent	aan	de	mens.	

Het	zijn	evoluties	waar	we	doormoeten.	Er	is	een	

niet	te	stuiten	vloed	aan	jonge	makers.	Kun	je	die	de	

weg	ontzeggen	naar	de	theaters?	In	een	interview	zei	

Ariane	Mnouchkine	me	vijftien	jaar	geleden	al:	bin-

nenkort	zijn	we	allemaal	amateurs.	Vroeger	moest	je	

bijna	je	ouders	vermoorden	om	aan	een	kunstoplei-

ding	te	mogen	beginnen.	Nu	is	er	te	veel	uitstroom.	

Je	zou	hopen	dat	theaterdirecteurs	dat	potentieel	iets	

kritischer	zouden	bekijken.	Nieuwe	makers	worden	

te	vlug	naar	boven	gekatapulteerd.’

u gebruikt vaak het woord ‘subliem’ in uw re-

censies. wat bedoelt u daar eigenlijk mee?

‘Ik	bedoel	subliem	in	de	betekenis	van	‘verwonde-

ring’.	Ik	wordt	graag	verwonderd.	Als	dat	niet	lukt,	is	

het	een	verloren	avond.	Als	het	al	in	één	enkele	kleine	

scène	zit,	ben	ik	al	tevreden.’

u bent een enthousiasmerend criticus. u 

kunt uw luisteraars warm maken voor een 

voorstelling. 

‘Je	ziet	maar	een	paar	echt	goede	voorstellingen	per	

jaar.	Tegelijk	heb	ik	bewondering	voor	al	die	jonge	

mensen	die	zich	in	het	theater	willen	bewijzen.	Dat	

is	fantastisch.	Ze	weten	dat	ze	hard	zullen	moeten	

werken,	dat	het	moeilijk	zal	zijn,	dat	ze	nooit	veel	

kunnen	verdienen.	Kun	je	die	mensen	afvallen?	Dat	

verdient	respect.	Daarom	ben	ik	eerder	een	‘softe’	

criticus.	Zonder	die	theatermakers	die	hun	nek	

uitsteken,	had	ik	geen	job.’

‘Er	is	nog	iets	anders	dat	me	bijgebleven	is.	Ik	heb	

altijd	opgekeken	naar	Benjamin	Henrichs,	de	criticus	

van	Die	Zeit.	Hij	vroeg	me	eens	hoeveel	voorstel-

lingen	ik	per	week	zag.	Dat	waren	er	drie	tot	vier.	Hij	

zag	er	maar	twee.	Twee	keer	dezelfde.	Ik	vond	dat	

een	enorme	luxe.	Bij	mij	was	er	altijd	weinig	verwer-

kingstijd.	Bovendien	was	de	tijd	voor	een	bijdrage	op	

de	radio	beperkt.	Omdat	ik	me	bewust	was	van	het	

relatieve,	heb	ik	altijd	geprobeerd	zoveel	mogelijk	

af	te	wegen	en	te	nuanceren.	Daarom	heb	ik	er	nooit	

veel	voor	gevoeld	om	de	rol	van	Test	Aankoop	op	te	

nemen:	je	hemelt	een	productie	op	of	schiet	ze	af.’

hoe ziet u de toekomst van theaterkritiek?

‘Ik	vrees	dat	ik	behoor	tot	een	uitstervend	ras.	Het	

takenpakket	is	al	enorm	opgeschoven:	de	recensie	

is	naar	achteren	geduwd.	In	de	plaats	is	journalis-

tiek	werk	gekomen,	zoals	interviews,	reportages	en	

persconferenties.	Polemiek	en	sensatie	krijgen	voor-

rang.	Er	wordt	nu	steeds	uitdrukkelijk	gevraagd	of	

een	recensie	wel	de	moeite	is	om	de	luisteraar	mee	

lastig	te	vallen.	Uiteindelijk	doe	je	dan	aan	zelfam-

putatie.	Ik	heb	me	vaak	afgevraagd	of	dat	geen	laffe	

instelling	is,	want	dan	draai	je	mee	met	het	systeem	

van	het	huis,	en	komt	er	nog	meer	ruimte	vrij	voor	

human intrest.	Als	voetvolk	kan	je	weinig	doen	tegen	

marktonderzoeken	en	bedrijfsstrategieën.	Ik	vraag	

me	af	hoe	ver	een	huis,	dat	ook	taken	heeft	tegenover	

een	maatschappij,	kan	evolueren.	De vrt is	gesubsi-

dieerd.	Er	zijn	ook	veel	gesubsidieerde	theaters,	maar	

als	die	zo	ver	zouden	gaan	en	vergelijkbare	produc-

ten	afleveren,	dan	kregen	ze	geen	subsidies	meer.	We	

zitten	misschien	te	veel	onder	de	managementknoet;	

maar	politici	hebben	daar	een	belangrijke	verant-

woordelijkheid.	Zij	dringen	een	contract	op	dat	de	

omroep	moet	ondertekenen.’
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Al	enkele	jaren	loop	ik	rond	met	een	langspeelfilm	in	mijn	hoofd.	Intussen	staat	de	

zoveelste	versie	van	het	scenario	op	papier,	maar	in	tegenstelling	tot	een	boek	–	dat	

af	kan	zijn	eenmaal	het	geschreven	en	gedrukt	is	–	heeft	het	scenario	nood	aan	een	

vervolg:	concrete	beelden,	passende	locaties,	levende	personages,	scherpe	dialogen,	

meeslepende	muziek.	Die	vervolgelementen	zijn	noodzakelijk	lang	vóór	er	gepland	

wordt	om	te	draaien.

De	realiteit	voedt	de	fictie,	en	je	herkent	de	personages	die	erin	rondlopen.	Maar	de	

veelheid	van	mogelijke	situeringen	moet	een	moeilijk	eliminatieproces	doorstaan.	

Alles	wordt	gelaagd,	niets	staat	voor	niets	en	alles	is	zwanger	van	en	voor	de	film	zelf.	

Kijken,	lezen	en	luisteren	naar	een	film	die	nog	gemaakt	moet	worden,	is	als	door	het	

sleutelgat	van	een	deur	kijken	en	zien	wie	er	aan	de	andere	kant	staat,	in	een	einde-

loze	gang	die	naar	een	onbekende	ruimte	leidt.	Het	is	kijken	naar	een	opeenvolging	

van	stille	beelden	die	elk	een	verhaal	dragen	en	toch	een	onderlinge	verwevenheid	

vertonen.	Het	is	kijken	naar	een	zaadje	en	je	er	een	boom	bij	verbeelden.	Het	is	even	

meelopen	in	mijn	‘galloping mind’.

Dit	tonen,	is	eerst	binnenin	mezelf	kijken	en	dan	met	de	kracht	van	de	abstractie	

datgene	spiegelen	wat	me	bezighoudt.	Ik	ben	een	vis	die	in	vele	wateren	zwemt,	met	

een	groot	assortiment	van	vinnen	dat	me	verder	stuwt.

Als	ik	mag	kiezen,	dan	kijk	ik	liever	vooruit	

dan	terug.	Het	onaffe	blijft	me	bezighouden	en	

elke	vastlegging	in	beeld	boeit	me	meer	als	het	

later	tot	iets	anders	zal	leiden.	De	tuin	in	mijn	

hoofd	heeft	geen	omheining	en	deint	uit,	er	

blijven	donkere	hoeken	onontgonnen	en	er	zijn	

gangetjes	die	naar	onbekende	open	vlaktes	lei-

den.	Zaadjes	kiemen	ondergronds	en	zullen	pas	

binnen	enkele	jaren	plots	beginnen	te	groeien.

Tijd	en	ruimte	verliezen	hun	chronologische	

diepte,	ver	weg	is	plots	dichtbij.

Vader	en	zoon	herkennen	mekaar	na	lang	dolen	

en	wisselen	van	rol.	Beeld	is	voor	mij	een	her-

kenning	van	wat	‘kan’	maar	van	wat	je	nog	niet	

ziet.	Het	is	een	kind	in	de	buik.	Een	kind	dat	

later	zal	transformeren	in	een	film.	Die	zal	de	

genen	dragen	van	zijn	voorouders	die	geen	film	waren,	maar	zich	als	voorstellingen	

toonden.	Hun	ouders	waren	dan	weer	foto’s	die	nog	moeten	vastgelegd	worden	en	

hun	voorvaders	zijn	de	kinderen	die	ergens	rondlopen	en	plots	gespot	zullen	worden,	

en	uitnodigen	om	iets	met	hen	te	doen	in	dat	onbekende	landschap.	Hun	gezicht	zal	

ik	herkennen	in	dat	van	een	oude	vrouw	die	gisteren	stierf.

De	tentoonstelling	zal	een	spiegel	zijn	van	wat	me	de	laatste	jaren	bezighoudt.	Het	

zal	een	beeldende	ervaring	zijn	die	zich	als	een	gedeelde	emotie	of	droom

zal	gedragen.

Door het sleutelgat
wim vandekeybus
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Ongeveer alles was excessief aan R equiem für eine Meta mor phose, het 
werk dat Jan Fabre creëerde voor de Sa lzburger Festspiele 20 07 en dat 
nadien nog slechts enkele keren uitgevoerd werd. 	 Het	duidelijkst	bleek	dat	

uit	de	scenografie:	die	bestond	uit	36.000	verse	bloemen	die	elke	avond	aangesleept	werden	om	het	

extreem	lange	podium	van	de	Felsenreitschule,	dat	hier	in	zijn	volle	lengte	gebruikt	werd,	hele-

maal	te	overladen.	Maar	even	overdadig	was	zeker	ook	het	aantal	performers,	25	man	sterk.	Naast	

de	acteurs	en	dansers,	die	allegorische	figuren	verbeeldden,	en	naast	de	muzikanten	draafden	hier	

nogal	wat	dansers	op	die	geen	specifieke	rol	hadden.	Zonder	twijfel	waren	ze	hier	aanwezig	om-

dat	 Fabre	 bij	 de	 voorbereiding	 van	 dit	 werk	 het	 soort	 grootse	 totaalbeelden	 voor	 ogen	 had	 waar	

hij	sinds	zijn	grote	toneelstukken	en	balletten	het	patent	op	heeft.	Alleen,	de	tekst	van	het	stuk	is	

zo	lang	dat	er	binnen	een	voorgenomen	tijdsduur	van	ruim	twee	uur	maar	heel	erg	weinig	ruimte	

bleef	voor	zulke	coups de théâtres.	Wat	Fabre	niet	belette	om	dan	toch	een	paar	van	die	momenten	in	

te	lassen.	Uit	dat	alles	bleek	Fabres	drang	om	hier	het	onderste	uit	de	kan	te	halen,	om	het	laatste	

woord	te	hebben.	En	dat	laatste	niet	alleen	bij	wijze	van	spreken.	

Dit	stuk	is	immers	geïnspireerd	door	de	dood	van	zijn	ouders.	Tenminste,	dat	beweert	Luk	van	den	

Dries	in	zijn	inleiding	bij	de	tekst.	Ongetwijfeld	is	dat	een	aanleiding	geweest	(in	elk	geval	was	de	

band	tussen	Fabre	en	zijn	ouders	erg	hecht),	maar	zeker	daarom	is	het	merkwaardig	dat	dit	stuk,	

al	gaat	het	dan	voortdurend	over	de	dood,	met	geen	half	woord	rept	over	de	concrete	dood	van	deze	

concrete	mensen,	of	ook	maar	ergens	blijk	geeft	van	de	manier	waarop	de	auteur	zich	persoonlijk	

en	emotioneel	tot	deze	gebeurtenis	verhoudt.	Integendeel:	Fabres	ouders	wijken	volkomen	naar	de	

achtergrond	ten	voordele	van	een	allegorie	over	de	dood	in	het	algemeen.	Die	wordt	behandeld	in	

de	vorm	van	een	klassieke	dodenmis	in	acht	delen,	van	Introïtus	over	Kyrie,	Sequentia	(Dies	Irae),	

Offertorium,	Sanctus,	Benedictus,	Agnus	Dei	en	Lux	Aeterna.	De	persoonlijke	noot,	als	die	er	al	

is,	 beperkt	 zich	tot	 het	 feit	 dat	 in	 de	 tekst	 heel	 wat	 figuren,	zoals	 de	 verpleger,	de	 grafdelver,	 de	

sociaal	werker	of	de	bloemist	opduiken	waar	Fabre	in	deze	periode	wellicht	voor	het	eerst	mee	ken-

nismaakte.	Daarnaast	wemelt	het	echter	van	de	personages	die	klassiek	met	de	dood	geassocieerd	

worden,	zoals	de	beul	of	de	patholoog-anatomist	of	de	man	die	lijken	balsemt.	Je	kan	dus	zeggen	

dat	Fabre	hier	een	lichtjes	gemoderniseerde	versie	opvoert	van	de	klassieke	poppenkast	van	figuren	

die	met	de	dood	geassocieerd	worden.	

Fabres	tekst	is	daarom	een	werkelijke	parodie	van	de	klassieke	mis:	hij	entert	een	bekende	vorm,	

en	herneemt	die	ook	in	zijn	toon	en	metrum,	om	een	ander	en	feitelijk	tegengesteld	verhaal	te	ver-

tellen.	Op	het	eerste	gezicht	zet	dit	stuk	daarmee	een	strategie	verder	die	 in	 Sweet Temptations	al	

aan	 de	 orde	 was.	 In	 dat	 stuk	 keerde	 Fabre	 immers	 de	 geplogenheden	 van	 het	 theater	 om.	 In	 het	

brandpunt	van	het	podium,	vlak	tegenover	het	centrale	punt	van	de	zaal	–	de	koninklijke	plaats	

–	positioneerde	hij	een	duiveltje	dat	op	de	tonen	van	Lust for Life	op	zijn	drumstel	mepte.	Tegenover	

het	symbool	van	de	Wet	plaatste	Fabre	het	symbool	van	de	anti-Wet,	van	de	transgressie.	Bij	het	Re-

quiem	gebruikt	Fabre	nu	een	in	wezen	even	theatrale	vorm,	de	mis,	om	een	verhaal	te	vertellen	dat	

lijnrecht	tegen	de	geloofsartikelen	van	de	Kerk	ingaat.	(Achteraf	bekeken	zou	je	kunnen	opmerken	

dat	reeds	bij	Sweet Temptations	impliciet	het	thema	van	de	Dood	aanwezig	is.	De	transgressie,	het	

afwijzen	van	de	Wet,	is	ook	de	afwijzing	van	de	gedachte	dat	we	zwak	en	sterfelijk	zijn	en	daarom	

onderworpen	aan	een	hoger	principe.	Transgressie	is	een	manier	om	wraak	te	nemen	op	deze	on-

verdraaglijke	zwakte.)	

pieter t’jonck
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Al	in	de	eerste	beweging	ironiseert	Fabre	inderdaad	het	katholieke	idee	van	een	leven	na	de	dood.	

De	lijkbaren	vol	bloemen	op	het	podium	komen	immers	als	in	de	eerste	de	beste	grand guignol	hor-

rorfilm	tot	leven.	Naakte	vrouwen	komen	tevoorschijn	om	even	later	met	hun	darmen	in	hun	han-

den	over	het	podium	te	zwalken	en	er	zichzelf	tenslotte	ook	nog	aan	op	te	hangen.	Ondertussen	

vertelt	de	Dokter-Filosoof	ons	voor	het	eerst,	maar	zeker	niet	voor	het	laatst:	‘Een	droom	is	soms	

surrealistisch,	maar	de	dood	is	altijd	surrealistisch’.	Daarna	komt	de	patholoog-anatomist	op	om	

een	dissectie	uit	te	voeren	op	een	priester	die	stierf	tijdens	een	exorcisme.	Bij	de	dissectie	van	het	

lijk	 blijkt	 dat	 de	 priester	 een	 ruilhart	 heeft.	 Net	 wanneer	 de	 anatomist	 dat	 hart	 aanraakt,	 komt	

de	priester	tot	leven,	en	wil	hij	meteen	vertrekken	omdat	hij	een	dringende	afspraak	heeft	met	de	

stervende	‘Vlinder	die	tracht	de	doden	te	doen	lachen’.	Fabre	laat	niet	na	om	de	gelijkenis	tussen	de	

priester	en	de	vlinder	aan	te	stippen	als	hij	de	anatomist	laat	opmerken	dat	de	priester	nog	slechts	

een	leeg	omhulsel	is.	Ondertussen	weten	we	ook	dat	het	ruilhart	van	de	priester	afkomstig	is	van	

een	 Chinese	 ter	 dood	 veroordeelde	 gevangene.	 Die	 zien	 we	 in	 de	 eerste	 zang	 kronkelen	 over	 het	

podium.	In	latere	zangen	krijgt	hij	ook	het	woord.	Dan	leren	we	dat	hij	nooit	aan	een	volgend	le-

ven	kan	beginnen	zonder	zijn	hart.	‘De	Vlinder	die	tracht…’,	een	fantastische	rol	van	Linda	Adami	

trouwens,	komt	wel	aan	het	woord	en	zal	dat	bij	elke	zang	op	het	einde	doen	om	een	morbide	grap	

over	de	dood	te	vertellen.	 (Die	grappen	zijn	trouwens	overbekend.	Het	gaat	blijkbaar	niet	om	de	

inhoud	van	de	grap	zelf,	maar	om	het	feit	dat	zulke	grappen	verteld	worden,	dat	mensen	dus	kun-

nen	lachen	met	de	dood.)	Elke	zang	wordt	tenslotte	afgerond	met	een	‘stem	van	de	geschiedenis’.	

De	eerste	keer	is	dat	een	getuige	van	de	ramp	met	de	Twin	Towers,	de	tweede	keer	de	Paus,	de	derde	

keer	Osama	Bin	Laden,	enzovoort.	

Hoe	onwaarschijnlijk	en	bizar	de	tekst	soms	ook	lijkt,	duidelijk	is	wel	dat	Fabre	twee	opvattingen	

over	 leven	en	dood	 steeds	 weer	naast	 elkaar	 plaatst.	 In	de	 ene	opvatting,	 die	 we	monotheïstisch	

kunnen	noemen,	 is	er	sprake	van	leven	na	de	dood.	De	dood	wordt	zo	een	soort	 ijkpunt	voor	de	

waarde	van	het	leven,	en	perkt	meteen	de	mogelijkheden	van	het	leven	in	tot	wat	het	Goddelijke	

Gebod	en	Verbod	toelaten.	In	de	andere,	‘pantheïstische’,	opvatting	worden	we	eeuwig	wederge-

boren.	Bij	Fabre	komt	bij	dat	pantheïsme	weinig	mystiek	kijken:	hij	alludeert	letterlijk	op	het	feit	

dat	elk	dood	lichaam	na	desintegratie	de	bouwstenen	levert	voor	een	nieuw	leven.	In	elk	geval:	hij	

kiest	voor	die	tweede	opvatting.	Zo	schuift	hij	een	andere	inhoud	binnen	in	de	oude	vorm	van	het	

requiem.	Op	het	eerste	gezicht	ontkent	Hij	de	Dood	niet,	maar	‘temt’	hij	ze	zoals	veel	culturen	dat	

eeuwenlang	deden	door	ze	expliciet	een	rol	te	geven	in	het	leven.	‘De	vlinder	die	de	doden	laat	la-

chen’	belichaamt	hier	die	gedachte.	Dat	laat	Fabre	dan	weer	toe	om	zijn	gebruikelijke	stokpaardjes	

te	berijden.	In	het	bijzonder	is	hier	de	analogie	tussen	de	lange	levenscyclus	van	de	vlinder	–	van	ei	

naar	rups	naar	cocon	naar	volwassen	vlinder	of	imago	(!)	–	die		resulteert	in	een	slechts	kortstondig	

moment	van	grote	pracht	een	mooie	metafoor	voor	het	leven	van	de	kunstenaar	en	meteen	ook	voor	

de	grote	levenscycli	van	de	mens,	waar	het	einde	van	één	bestaanswijze	het	begin	van	een	andere	

inluidt.	Versta:	we	gaan	nooit	dood,	we	leven	eeuwig,	zij	het	in	steeds	andere	vormen.	

Fabre	is	echter	niet	vies	van	een	paradox	meer	of	minder.	In	een	interview	in	het	programmaboek	

laat	hij	verstaan	dat	hij	als	kunstenaar	zowat	is	opgegaan	in	zijn	werk:	‘Als	Mensch	bin	ich	schon	

zeit	Jahren	tot,	sozial	tot.	Ich	lebe	nämlich	über	den	Atem	meines	Werkes,	und	zieht	man	sich	in	die	

Atmung	seines	Werkes	zurück,	stirbt	man	sozial	gesehen	ab.’	Bemerk	de	analogie	tussen	de	mens	

die	terug	opgenomen	wordt	in	de	Natuur	als	hij	sterft,	en	de	kunstenaar	die	opgenomen	wordt	in	

zijn	Werk	–	dat	hem	als	een	tweede	Natuur	draagt	–	als	hij	sociaal	sterft.	Of	dus:	de	kunstenaar	

Excessief burgerlijke religiositeit
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leeft	in	zijn	eigen	Natuur	en	is	dus	gelijk	aan	(of	eerder:	tegenbeeld	van)	God.	Die	tweede	beweging,	

die	van	de	kunstenaar	die	opgaat	in	zijn	Werk,	is	trouwens	veel	interessanter	dan	de	eerste,	van	de	

gewone	mens	die	verdwijnt	in	de	Natuur,	omdat	ze	het	karakter	van	een	gratuit	offer	heeft	en	daar-

door	alle	morele	Wetten	een	neus	zet.	Fabres	opvallende	omarming	van	een	pantheïstische	verza-

king	aan	het	‘Ik’	blijkt	zo	ook	een	keerzijde	te	kennen:	het	verhaal	van	Requiem	valt	te	lezen	als	een	

hoogst	persoonlijk	fantasma	van	totale	almacht,	ook	over	leven	en	dood,	zij	het	binnen	de	Kunst.	

Het	merkwaardige	is	dat,	als	je	het	oeuvre	van	Fabre	wat	beter	kent,	zijn	aanspraken	ook	volkomen	

steek	houden.	Minstens	op	vormelijk	vlak.	Fabre	is	inderdaad	volkomen	opgegaan	in	dit	Requiem 

für eine Metamorphose,	in	die	mate	dat	het	werk	zonder	meer	te	lezen	valt	als	een	compendium	van	

al	zijn	beeldende	en	literaire	tropen.	Niet	dat	het	‘a	plain	man’s	guide	to	Jan	Fabre’	geworden	is,	

daarvoor	 zijn	 de	 verwijzingen	 te	 hermetisch	 en	 zijn	 de	 beelden	 te	 uitzinnig,	 te	 paradoxaal,	 en	

vooral	te	overdadig.	Want	om	dat	hele	oeuvre	samen	te	persen	in	ruim	twee	uur	moet	Fabre	het	

podium,	hoe	groot	ook,	soms	volstouwen	met	acties.	Naar	het	einde	bijvoorbeeld	is	er	een	moment	

waarin	hij	vrouwen	laat	oppompen	als	opblaasbare	sekspoppen,	en	een	andere	keer	zie	je	ze	dansen	

met	een	skelet	op	hun	rug	gebonden	–	het	zijn	verwijzingen	naar	werken	als	Parrots…	of	Universal 

Copyrights…,	maar	wie	even	niet	oplet	en/of	het	oeuvre	minder	goed	kent,	kijkt	gewoon	over	deze	

beelden	heen.	En	dat	 is	 jammer.	Want	zo	raakt	Fabre	ver	verwijderd	van	de	kracht	van	voorstel-

lingen	die	een	werkdag	lang	duren,	zoals	Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was.	Daar	is	de	

spanning	tussen	de	bandeloze	–	Wetteloze,	buitensporige	–	erotiek	van	Fabre	en	het	regime	van	de	

sleur	van	de	burgerlijke	wereld,	de	acht-uren-dag,	ten	top	gedreven.	Het	is	dezelfde	omkering	als	

die	van	het	gewone	theaterperspectief	die	we	treffen	in	Sweet Temptations.	Als	je	die	voorstelling	of	

Het is theater…	niet	begrijpt,	dan	komt	dat	vooral	omdat	wat	Fabre	toont	als	het	ware	sociaal	onvoor-

stelbaar	en	dus	onzichtbaar	is.	Die	stukken	tonen	een	blinde	vlek	in	onze	geest.	Als	je	Requiem	niet	

kan	volgen,	heeft	dat	echter	minstens	ten	dele	een	andere	reden:	die	voorstelling	is	gewoon	te	kort	

voor	hetgeen	ze	wil	tonen.	

Wellicht	kan	het	niet	anders,	gezien	het	feit	dat	dit	werk	geproduceerd	werd	door	de	Salzburger	

Festspiele.	En	het	publiek	van	die	Festspiele	wil	zich	zeker	niet	laten	ringeloren	door	voorstellin-

gen	die	vier,	laat	staan	acht	uur,	duren.	Dit	soort	exces	is	tot	nader	order	enkel	een	Wagner	voorbe-

houden.	Het	leidt	de	facto	tot	een	compleet	krankzinnige	toestand.	Je	kan	je	bijna	niet	inbeelden	

dat	een	prestigieus	en	extreem	burgerlijk	festival	zich	laat	gebruiken	om	de	persoonlijke	obsessies	

van	één	man	bot	te	vieren	voor	het	oog	van	het	talrijk	opgekomen	publiek.	En	toch,	dat	is	precies	

wat	er	gebeurt.	

Op	een	vreemde	manier	hou	ik	van	de	Fabre	die	dit	doet.	En	dan	minder	omwille	van	het	feit	dat	hij	

er	in	slaagt	om	zich	in	dit	bastion	van	burgerlijkheid	naar	binnen	te	wurmen.	Dat	is	opmerkelijk,	

maar	het	is	niet	vreemd	aan	de	aard	van	het	burgerlijke	theater,	dat	maar	al	te	graag	een	zorgvuldig	

geselecteerde	rebel	doodknuffelt.	Wat	mij	fascineert,	is	de	diepe	ernst	waarmee	Fabre	zich	stort	op	

zijn	taak,	terwijl	hij	er	zich	blijkbaar	nauwelijks	van	bewust	is	hoe	doorzichtig	zijn	almachtsfan-

tasie	is.	En	zelfs	het	feit	dat	hij	zich	voegt	naar	de	ongeschreven	regels	van	dit	festival	in	plaats	van	

nog	een	laatste	keer	keet	te	schoppen	door	voorstellingen	veel	te	lang	te	rekken,	kan	ik	pruimen.	

Ondanks	alles	komt	in	dit	werk	immers	een	merkwaardige	religiositeit	naar	boven.	Fabre	probeert	

zich	hier	werkelijk	tot	de	dood	te	verhouden,	om	vervolgens	te	constateren	dat	zoiets	onmogelijk	

is,	en	daarna	alle	moeite	te	doen	om	ook	dat	weer	te	ontkennen.	Maar	op	zijn	minst:	hij	toont	dit	

gevecht	dat	je	niet	kan	winnen	tot	op	het	punt	waar	de	meeste	anderen	er	al	lang	verbijsterd	of	be-

schaamd	het	zwijgen	toe	zouden	doen.	Alle	‘gebreken’	ten	spijt,	vond	ik	dat	toch	wel	straf.

3

3
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‘Il	faut	nous	réapproprier	ce	qui,	déjà,	nous	a	fait	‘nous’,	aujourd’hui,	maintenant,	ici,	le	nous	d’un	

monde	qui	se	pressent	n’avoir	plus	de	sens	mais	être	ce	sens	même.’1	In	Être singulier pluriel	stelt	de	

Franse	filosoof	Jean-Luc	Nancy	een	radicaal	eigentijdse	benadering	van	het	zijnsdenken	voor.	Eer-

der	dan	te	zoeken	naar	een	waarheid	achter,	onder	of	boven	de	dingen,	wil	hij	de	complexiteit,	con-

tingentie	en	differentie	van	het	zijn	zoals	het	hier	en	nu	verschijnt,	onderkennen.	De	inzet	van	deze	

versplinterde	ontologie	is	niet	zozeer	de	vraag	naar	al	wat	is,	maar	eerder	die	naar	het	samenleven,	

naar	de	fundamenten	en	het	weefsel	van	een	sociaal	lichaam.	We	hebben	geen	betekenis,	maar	zijn	

betekenis,	waarbij	onze	lichamen	en	stemmen	toelaten	om	betekenis	te	produceren	en	te	laten	cir-

culeren:	het	is	als	betekenis	dat	het	leven	zich	aan	ons	toont.	In	de	act	van	het	‘wij’	zeggen	wordt	de	

complexiteit	van	dit	alles	duidelijk:	‘wij’	omvat	iedereen	en	drukt	daarom	het	verschil	uit	dat	blijkt	

uit	de	juxtapositie	van	alle	mensen.	Zijn	is	zijn	met,	is	zijn-met-elkaar,	waarbij	‘met’	wijst	op	het	

verschil:	zowel	onze	singulariteit	als	ons	wederzijds	verschil.2	‘Wij’	zeggen,	betekent	het	erkennen	

van	het	uitgangspunt	van	die	alledaagse	realiteit.	Het	is	getuigenis	afleggen.

Voor	kunst	en	literatuur	ziet	Nancy	een	bijzondere	rol	weggelegd.	Net	zoals	het	‘wij’	zeggen,	zijn	

de	kunsten	het	bewijs	van	een	merkwaardig	feit:	het	alledaagse	is	uitzonderlijk,	het	ordinaire	is	

originair.	In	onze	singulariteit	hebben	we	allemaal	een	verschillende	toegang	tot	de	oorsprong,	tot	

de	wereld,	tot	betekenis,	al	ontgaat	ons	de	eigenlijke	aard	van	die	toegang	–	dat	is	onze	eindigheid,	

dat	is	waarom	het	leven	gedeeld	moet	worden	om	te	kunnen	overgaan	in	betekenis.	Toegang	is	het	

originaire	 moment	 wanneer	 de	 dingen	 zich	 schikken	 rondom	 ons,	 wanneer	 een	 perspectief	 ver-

schijnt,	wanneer	we	opgenomen	worden	in	een	narratief	weefsel	dat	we	‘wereld’	of	‘leven’	noemen.3	

In	de	kunst	volgen	we	die	sprong	van	getuigenis	naar	creatie,	van	het	feitelijke	naar	het	potentiële	–	

een	gebaar	dat	Nancy	een	‘kosmogonie’	noemt:	‘nécessairement	plurielle,	diffractée,	discrète,	tou-

che	de	couleur	ou	timbre,	phrase	ou	masse	pliée,	éclat,	senteur,	chant	ou	pas	suspendu,	puisqu’elle	

est	la	naissance	d’un	monde	(et	non	la	construction	d’un	système).	Un	monde,	c’est	toujours	autant	

de	mondes	qu’il	faut	pour	faire	un	monde.’4

‘Wij’ zeggen, een extreme oefening 
		Over Vera Mantero’s choreografie van het samenleven

1	 Jean-Luc	Nancy,	
	 Être singulier pluriel,	
	 Paris,	1996,	p.	22.
2	 Cf.	Ibid.	pp.	19-28
3	 Cf.	Ibid.	pp.	29-33
4	 Ibid.	p.	33
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Until the moment when God is destroyed by the extreme exercise of beauty	by	Vera	Mantero	and	guests,	photo	Alain	Monot
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Zes	figuren	in	fantasierijke	kostuums	zitten	naast	elkaar	op	zes	stoelen,	vooraan	op	het	podium.	

Het	duurt	een	tijdje:	een	gebaar	van	afwachten	en	de	ruimte	lezen,	van	wederzijdse	erkenning	van	

publiek	en	performers.	Daarna	gaan	ze	rechtop	zitten,	focussen	hun	aandacht,	spitsen	hun	oren,	

beginnen	zich	te	bewegen	in	een	gedeeld	ritme,	heffen	hun	handen	op	als	om	een	gesprek	aan	te	

vatten	 –	 en	 jawel,	 traag	 en	 gearticuleerd	 zeggen	 ze:	 ‘Are	 we	 ready?’	 Reeds	 de	 openingszin	 en	 de	

titel	van	de	voorstelling	Until the moment when God is destroyed by the extreme exercise of beauty	maken	

duidelijk	wat	er	voor	choreografe	Vera	Mantero	en	gasten	op	het	spel	staat.	Ze	nemen	de	uitdaging	

van	het	‘wij’	zeggen	aan,	engageren	zich	tot	de	extreme	oefening	van	het	samenleven	in	tijden	waar	

er	niet	langer	een	God	is	die	zich	om	het	narratieve	weefsel	van	de	wereld	bekommert.

Om	 precies	 te	 zijn:	 één	 man	 begint	 te	 spreken,	 de	 andere	 vijf	 volgen	 in	 zijn	 zog,	 hinken	 slechts	

een	fractie	achterop,	herhalen	zijn	woorden	en	kopiëren	zijn	gebaren.	Ze	streven	ernaar	te	spreken	

en	te	bewegen	in	quasi-unisono,	een	intentie	die	ze	onder	beurtelingse	leiding	zullen	exploreren	

gedurende	het	daaropvolgende	uur.	‘We	are	a	group.’	Ze	pakken	een	en	ander	aan	als	waren	ze	ma-

chines,	zeggen	het	ook	met	zoveel	woorden:	‘We	love	machines	and	mechanisms!’	En	toch	lijkt	het	

niet	zozeer	de	constructie	van	een	systeem	als	wel	de	geboorte	van	een	wereld	die	hun	drijft:	‘We	

are	a	group	of	becoming	together.’	Ze	zeggen	‘wij’,	ze	bewegen	zich	in	een	modus	van	‘zijn	met’,	ze	

presenteren	een	sociaal	lichaam	dat	toelaat	verschillen	te	erkennen,	te	laten	bestaan	en	als	beteke-

nis	 te	 laten	 circuleren	 doorheen	 dit	 gebaar.	 Het	 laat	 de	 machine	 toe	 om	 te	 desynchroniseren	 en	

uiteen	te	vallen,	beneveld	te	worden	door	glossolalia,	een	koor	te	zijn	van	mensen	die	‘ik’	zeggen,	

of	te	exploderen	in	disparate	brokken	van	tijd	en	ruimte.

Synchroniciteit	van	spraak	en	gebaren	is	een	oefening	die	zich	inderdaad	ophoudt	tussen	twee	ex-

tremen:	uit	de	gedeelde	beweging	spreekt	zowel	de	onmogelijkheid	om	met	elkaar	samen	te	vallen	

als	de	onmogelijkheid	om	met	zichzelf	samen	te	vallen.	Met	Nancy:	‘Un	discours	se	doit	d’indiquer	

sa	source,	son	point	d’émission,	et	sa	condition	de	possibilité,	et	son	embrayeur.	Mais	je	ne	peux	pas	

parler	d’où	vous	écoutez,	ni	vous,	écouter	d’où	je	parle	–	ni	chacun	d’entre	nous	écouter	d’où	il	parle	

(et	 se	 parle).’5	 Deze	 dubbele	 onmogelijkheid	 is	 werkzaam	 in	 het	 voorstel	 van	 een	 quasi-unisono,	

in	het	delen	en	de	herhaling	van	gebaar	en	spraak,	in	het	‘wij’	zeggen,	in	het	bijeenroepen	en	naast	

elkaar	plaatsen	van	perspectieven.	‘Le	langage	est	essentiellement	dans	l’avec.	Toute	parole	est	simul-

tanéité	de	deux	paroles	au	moins,	celle	qui	est	dite	et	celle	qui	est	entendue	–	fût-ce	par	moi-même	–,	

c’est-à-dire	celle	qui	est	re-dite.	Dès	qu’une	parole	est	dite,	elle	est	re-dite,	et	le	sens	ne	consiste	pas	

dans	une	transmission	d’un	émetteur	à	un	récepteur,	mais	dans	la	simultanéité	de	deux	(au	moins)	

origines	de	sens,	celle	du	dire	et	celle	de	sa	redite.’6	Spreken	is	het	aanspreken	van	de	‘wij’	die	in	elk	

spreken	sluimert,	zich	inlaten	met	verschil	en	verscheidenheid.	Spreken	is	luisteren	naar	de	dispa-

raatheid	die	in	elk	spreken	huist,	ontketend	door	de	‘wij’,	en	de	mogelijkheidszin	omarmen.

‘Is	this	the	right	place?	The	good	one?’	Waar	zijn	we	eigenlijk	geland?	Is	dit	een	theater?	Wat	met	de	

meteoriet	die	de	dampkring	doorkruiste	en	nu	vredig	op	de	scène	ligt?	En	wat	een	bizarre	club	heeft	

zich	op	deze	stoelen	verzameld!	Wie	zijn	ze?	Een	diva	gekleed	als	een	witte	flamingo,	een	tweede	

dame	in	het	groen	met	lang,	krullend	haar,	een	jonge	kerel	met	naakte	borst,	een	geruite	rok	en	

beenbeschermers,	verder	een	uitbundige	heks	met	een	enorme	zwarte	punthoed	en	een	introverte	

tovenaar	van	top	tot	teen	in	zwart	gehuld,	en	tenslotte	nog	een	man	wiens	lichaam	begroeid	is	met	

klimop,	met	moeite	verhuld	door	zijn	kraakwitte	pak.	Wie	zijn	ze?	Sprookjeskarakters?	Cyborgs?	

Modellen	van	kostuumontwerper	Nadia	Lauro?	Gewoon	mensen?

Aangezien	het	unisono	van	spraak	en	gebaar	zo	sterk	is,	duurt	het	een	tijdje	voor	je	je	realiseert	hoeveel	

verschillen	er	te	bespeuren	zijn.	Het	enige	wat	deze	figuren	verbindt,	is	het	choreografische	voorstel	

van	een	sociaal	lichaam:	‘We	are	a	group.	We	vibrate	together.’	Samengedrukt	in	de	‘wij’	is	niet	enkel	

een	schier	eindeloos	spectrum	van	menselijk	verschil,	maar	ook	enorme	stukken	tijd	en	ruimte,	rei-

kend	van	onze	huidige	wereld	en	verbeelding	naar	een	(on)waarschijnlijke	toekomst.	‘We’ve	known	

each	other	for	centuries!	That’s	why	we’re	tired	sometimes.	We	mean,	we	still	have	a	lot	of	energy.’	Die	

densiteit	kenmerkt	ook	de	tekst,	samengesteld	uit	losse	zinnen	en	fragmenten,	geluiden	en	liedjes	

die	de	realiteit	van	een	groep	hier	en	nu	uitdrukken.	Het	ontstaansproces	gebaseerd	op	transcriptie	

en	orale	improvisaties	is	nog	tastbaar	in	de	onstuimigheid	van	de	tekst.	Grote	kwesties	als	differentie	

‘Wij’ zeggen, een extreme oefening 
		Over Vera Mantero’s choreografie van het samenleven

5	 Jean-Luc	Nancy,	Corpus,	
	 Paris,	2000,	p.	51
6		 Nancy,	Être singulier pluriel,	
	 p.	110
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en	communicatie	komen	aan	bod,	maar	ook	wetenschap,	geld,	oorlog,	toerisme,	veiligheid,	genot	en	

geluk.	Mantero	en	gasten	bezingen	het	leven	en	filosoferen	over	de	dood,	maar	schrikken	niet	terug	

voor	nonsens,	oppervlakkigheid	en	banaliteit.	 In	dat	alles	combineren	ze	een	appetijt	voor	poëzie	

met	een	foucaultiaanse	genealogie	die	het	moment	ontrafelt	en	de	contingenties	onderzoekt	die	ons	

maken	tot	wie	wij	zijn	–	en	ons	toelaten	om	anders	te	zijn.	

The extreme exercise	(om	de	titel	af	te	korten)	is	een	propositie	die	haast	volledig	rond	taal	draait,	of	

beter	 rond	 spraak.	 Afgezien	 van	 een	 curieus	 ‘continentaal	 Engels’	 dat	 vandaag	 wijd	 verbreid	 is,	

horen	we	ook	Portugees,	Frans	en	Noors	in	de	voorstelling,	telkens	met	specifieke	accenten.	Het	

is	belangrijk	op	die	orale	genealogie	te	wijzen:	we	neigen	er	vaak	toe	om	differentie	met	visuele	

verschijning,	 huidskleur,	 etc.	 te	 verbinden,	 maar	 het	 zijn	 taal,	 spraak,	 dialecten	 en	 accenten	 al-

lerhande	die	menselijke	verschillen	het	sterkst	verraden.	Hoewel	de	performancetekst	op	zich	ge-

laagd	is	en	rijk	aan	details,	is	het	op	het	ogenblik	dat	deze	wordt	teruggegeven	aan	het	lichaam	–	na	

een	proces	van	documentatie,	transcriptie,	selectie	en	redactie	–	dat	zijn	betekenis	circuleert:	‘We	

are	theory	full	of	life.’	En	wanneer	de	grillige	tekst	de	singulariteit	van	zes	stemmen	treft,	trans-

formeert	deze	ook	in	het	spreken,	dat	zich	op	zijn	beurt	ontvouwt	als	een	expressief	spectrum	van	

reciteren	en	weifelen,	neuriën	en	stotteren,	mopperen	en	grommen,	blaffen	en	miauwen,	zwijgen	

en	zingen.	‘We	mumble	and	fumble	quite	often.	We	need	this.’

‘Une	singularité	est	toujours	un	corps	–	et	tous	les	corps	sont	des	singularités	(les	corps,	et	leurs	

états,	 mouvements,	 transformations),’	 noteert	 Jean-Luc	 Nancy.7	 En	 elders:	 ‘L’ontologie	 de	 l’être-

avec	est	une	ontologie	des	corps,	de	tous	les	corps,	inanimés,	animés,	sentants,	parlants,	pensants,	

pesants.	‘Corps’	veut	dire	avant	tout,	en	effet:	ce	qui	est	dehors,	en	tant	que	dehors,	à	côté,	auprès,	

avec	un	(autre)	corps,	au	corps	à	corps,	dans	la	dis-position.’8	Met	het	unisono	presenteert	The extre-

me exercise	een	choreografische	dispositie	van	lichamen,	als	een	machine	of	dispositief	dat	in	zekere	

zin	een	‘buitenpositie’	vertegenwoordigt.	Toch	is	het	wat	toelaat	‘wij’	te	zeggen,	lichamen	op	te	

laden	met	vreemde	energieën,	betekenis	te	produceren	en	te	laten	circuleren.	En	zoals	de	tekst	een	

wederzijdse	transformatie	ondergaat	wanneer	ze	wordt	teruggegeven	aan	de	lichamen	van	de	per-

formers,	volgen	met	hun	stemmen	ook	gelaatsuitdrukkingen,	kijkritmes,	gebaren	en	houdingen	

–	een	subtiele	choreografie	die	een	keten	van	singulariteiten	aanduidt.	De	circulatie	van	betekenis	

kan	letterlijk	worden	genomen	als	de	gedeelde,	samengedrukte	zij	het	licht	ontvlambare	energie	

van	de	‘wij’	die	door	zes	lichamen	stroomt.

7		 Ibid.	p.	37
8		 Ibid.	pp.	107-108

Until the moment when God is destroyed by the extreme exercise of beauty	by	Vera	Mantero	and	guests,		
photo	Alain	Monot
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Mantero’s	artistieke	streven	om	inclusie	aan	incarnatie	te	koppelen9	is	als	choreografisch	mecha-

nisme	 duidelijk	 werkzaam	 in	 The extreme exercise,	 waarin	 dans	 en	 spraak	 nagenoeg	 bijproducten	

zijn	van	een	inclusieve	gedachte	(‘wij’).	Nagenoeg:	aangezien	alle	performers	de	gelegenheid	ne-

men	om	zich	de	partituur	toe	te	eigenen,	zich	te	wentelen	in	theatraliteit,	hun	stem	te	transforme-

ren	en	hun	gebaren	te	stileren.	Hun	lichamen	filteren	de	energieën	die	door	hen	trekken,	zorgen	

voor	wrijving	met	hun	singulariteit	en	doen	betekenis	ontstaan.	Of	nog:	de	gedachte	en	de	dans	

zijn	co-originair,	net	zoals	wij	betekenis	zijn.	Niet	enkel	is	het	bijzondere	expressionisme	van	The 

extreme exercise	een	getuigenis	van	dit	feit,	de	voorstelling	verduidelijkt	omgekeerd	ook	de	choreo-

grafische	aard	van	Nancy’s	zijnsdenken,	dat	nauw	aansluit	bij	zijn	beschouwingen	over	het	lichaam,	

de	stem	en	ook	de	dans:	‘La	danse	est	une	transe	décidée,	organisée.	Jusqu’à	un	certain	point,	non	su-

bie,	non	purement	passionelle.	Mais	ce	qui	est	organisé,	structuré,	c’est	la	possibilité	de	laisser	venir	

un	moment	de	passion	ou	de	pathos	où	le	danseur	est	transi	pas	sa	danse.	(…)	On	dit	trop	peu	quand	

on	dit	que	le	matériau,	le	médium	ou	l’objet	de	la	danse	est	le	corps	propre,	et	que	cela	définirait	sa	

singularité	parmi	les	arts:	en	réalité,	l’objet	est	la	traversée	du	corps,	sa	transe.	Traversée	par	quoi?	Par	

rien	peut-être,	ou	par	une	énergie,	ou	par	une	grâce	–	mais,	quel	que	soit	le	mot,	traversée	du	corps	par	

l’incorporel	qui	le	retire	à	son	organisation	et	à	sa	finalité	de	corps.	Le	corps	devient	l’incorporel	d’un	

sens	qui	pourtant	n’est	pas	ailleurs	qu’à	travers	le	corps.’10

‘Something…	a	little	bit	of	melancholy	went	through	me.’	Alle	performers	wachten	in	stilte,	luiste-

ren	naar	een	lage	keelklank	die	uit	Marcela	Levi’s	lichaam	opstijgt	en	via	haar	open	mond	naar	bui-

ten	komt.	De	lichamen	van	de	performers	in	The extreme exercise	zijn	doortrokken	van	taal	en	klank,	

een	gecomponeerde	trance	waarin	een	diep	fysiek	moment	van	incarnatie	raakt	aan	wat	Nancy	het	

‘l’incorporel’	van	taal	en	betekenis	noemt,	of	ook	wel	een	‘le	corps	du	sense’.11	De	werkzame	gedachte	

is	‘wij’,	als	een	getuige	van	differentie,	maar	ook	als	voorstel	van	een	alternatief	sociaal	lichaam.	‘Wij’	

zeggen	is	niet	zozeer	het	claimen	van	een	gemeenschap,	maar	het	projecteren	van	een	imaginair	so-

ciaal	lichaam	als	horizon,	dat	alle	mensen	–	en	dus	een	oneindige	reeks	van	verschillen	–	omvat.	Het	

is	een	paradoxaal	imaginaire,	omdat	het	niet	bestaat	in	het	projecteren	van	een	eenheid,	maar	in	de	

onophoudelijke	vermenigvuldiging	en	disseminatie	van	verschil	–	en	toch	wordt	het	enkel	ontke-

tend	door	‘wij’	te	zeggen,	maar	voorbij	een	instemmend	verlangen.	Als	ideaal	blijft	dit	imaginaire	

sociale	lichaam	noodzakelijk	afwezig	op	de	bühne,	omdat	een	groep	van	zes	performers	het	nooit	

ten	volle	kan	belichamen.	Dit	sociale	lichaam	in	wording	zal	altijd	precair	zijn:	‘Did	you	say	the	same	

sameness?	The	shame…	shameness?	Shame	for	what?	For	some	difference?’

In	 The extreme excise	 is	 het	 imaginaire	 in	 de	 eerste	 plaats	 een	 akoestische	 projectie,	 die	 aanvangt	

met	het	uitspreken	van	‘wij’,	die	transformeert	in	een	menigte	van	stemmen	en	van	de	lichamen	

vreemdsoortige	klankkasten	maakt,	alsof	het	reusachtige	oren	betrof.	Het	is	doorheen	het	luiste-

ren	en	‘her-zeggen’	(re-dire)	dat	de	performers	de	potentialiteit	omarmen	die	sluimert	in	de	‘wij’,	

deze	‘wij’	trachten	te	evoceren	en	aan	te	raken	in	klankpoëzie	zonder	ze	ooit	daadwerkelijk	te	be-

reiken.12	Daarin	schuilt	de	melancholie	van	het	stuk	en	zijn	uitzicht	op	eeuwige	herhaling,	maar	

eveneens	de	belofte	van	creatie	voorbij	getuigenis,	van	wereldgeboorte	en	betekeniscirculatie,	van	

Nancy’s	‘kosmogonie’.

De	Duitse	filosoof	Peter	Sloterdijk	situeert	de	narratieve	geboorte	van	het	subject	in	het	luisteren:	

niet	de	spiegel	maar	het	lied	belooft	toegang	tot	de	wereld.13	De	act	‘wij’	te	zeggen	–	dat	is	luisteren	

en	her-zeggen	–	brengt	deze	dynamiek	op	een	sociaal	vlak:	‘Het	is	de	constitutieve	luistergemeen-

schap	die	mensen	met	elkaar	opsluit	in	immateriële	ringen	van	wederzijdse	ontvankelijkheid.	Het	

oor	is	het	orgaan	dat	intimiteit	en	openbaarheid	met	elkaar	verbindt.	Wat	zich	ook	als	sociaal	leven	

mag	presenteren,	het	krijgt	pas	vorm	in	de	specifieke	omvang	van	een	akoestische	stolp	die	over	een	

groep	wordt	gezet	(…).	Enkel	in	de	sociale	sonosfeer	kan	kamermuziek	in	koorpolitiek	overgaan;	

alleen	hier,	in	de	stroom	van	woorden,	is	de	moeder-kindruimte	aangesloten	op	de	podia	van	de	

mythe	der	volwassenen	en	de	arena	van	de	politieke	strijd	om	het	juiste.’14

9		 Inclusie	en	incarnatie	
	 zijn	sleutelbegrippen	in	

Mantero’s	poëtica.		
Cfr.	Jeroen	Peeters,		
‘Materials,	dialogues	and	
observations	on	proximity,	
walking	along	Connexive #1: 
Vera Mantero,	februari	2004,	
http://www.sarma.be/	
text.asp?id=977

10	 Mathilde	Monnier	and	
Jean-Luc	Nancy,	Allitérati-
ons. Conversations sur la danse,	
Paris,	2005,	p.	59-60

11		 Cf.	Nancy,	Corpus,	p.	12-14,	
23-24;	Nancy,	Être singulier 
pluriel,	p.	108

12		 Gerald	Siegmund	wijdt	
inspirerende	pagina’s	aan	
het	akoestisch	imaginaire	
in	Abwesenheit. Eine perfor-
mative Ästhetik des Tanzes. 
William Forsythe, Jérôme Bel, 
Xavier Le Roy, Meg Stuart,	
Bielefeld,	2006.	Cf.	pp.	199,	
223-226,	427,	441-442.

13		 Cf.	Peter	Sloterdijk,	Sferen. 
I Bellen: microsferologie –  
II Globes: macrosferologie,		
Amsterdam,	2003,		
pp.	311-340.

14		Ibid.	pp.	339-340
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Er	is	nog	een	ander	sociaal	lichaam.	De	voorstellingen	van	The extreme exercise	hebben	immers	een	

geschiedenis:	ze	worden	mee	gevormd	door	Mantero’s	principes	van	samenwerking	en	ze	dragen	

de	herinnering	aan	een	creatieproces	dat	sociaal	van	aard	is.	Tijdens	het	voorbereiden	en	het	toe-

ren	van	een	voorstelling	zijn	de	performers	en	medewerkers	feitelijk	een	sociale	groep	gedurende	

de	tijd	die	ze	samen	doorbrengen.	De	zeven	mensen	(Loup	Abramovici,	Brynjar	Bandlien,	Marcela	

Levi,	Antonija	Livingstone,	Vera	Mantero,	Pascal	Quéneau	en	componist	Boris	Hauf)	die	The extreme 

exercise	opvoeren	zetten	daarom	ook	de	representatie	van	het	sociale	onder	spanning.	De	‘wij’,	uit-

gesproken	door	hun	zes	personages,	valt	immers	niet	samen	met	de	‘wij’,	uitgesproken	door	zes	

performers	–	als	performers	(met	hun	eigen	private	dramaturgie),	als	kunstenaars	(met	hun	eigen	

poëtica)	 en	 als	 mensen	 (met	 hun	 eigen	 leven,	 beperkingen	 en	 verlangens).	 Onze	 levens	 zijn	 wel-

iswaar	opgetrokken	uit	representaties,	net	zoals	filosofie	en	choreografie	gaan	over representatie,	

over	de	manieren	waarop	we	de	werkelijkheid	ervaren,	beschrijven	en	verbeelden.	Maar	hoe	leven	

mensen	in	een	representatie,	in	een	partituur	of	een	constructie?	Of	nog:	hoe	leven	performers	sa-

men	in	een	voorstelling,	op	de	bühne?

Tien	dagen	voor	de	première	in	Le	Quartz	in	Brest	(oktober	2006)	had	Mantero	me	gedurende	twee	

dagen	uitgenodigd	in	de	studio	om	een	glimp	van	het	werkproces	op	te	vangen.	Discussies	cirkel-

den	rond	de	relatie	van	de	performers	tot	de	‘machine’,	tot	het	choreografische	dispositief	van	syn-

chrone	 spraak	 en	 beweging.	 ‘Are	 we	 supposed	 to	 be	 just	 cyborgs	 that	 serve	 the	 machine?	 Do	 we	

perform	with	flushed	faces	or	do	we	allow	facial	expression?	Do	we	choreograph	this	or	do	we	sim-

ply	trust	the	movement?	Do	we	aim	for	a	precise	unison	or	can	we	take	freedom	in	our	gestures?’	

Er	werd	nog	volop	geworsteld	met	de	tekst	en	de	vernuftige	choreografische	partituur,	maar	deze	

vragen	betroffen	evenzeer	de	inhoud	van	het	stuk	als	de	performancekwaliteit	op	dat	ogenblik	in	

het	proces.	Het	resultaat	van	de	discussies	was	een	gedeeld	verlangen	om	de	machine	te	smeren	en	

de	voorstelling	‘sappiger’	te	maken.

Er	volgden	meer	vragen.	 ‘Where	do	we	want	to	start?	In	a	parallel	world	or	in	the	theatre	space?	

Do	we	propose	the	autonomous	world	of	an	outlandish	future	social	body?	Or	do	we	address	the	

audience?	Where	does	the	shift	happen	between	addressing	a	real	and	a	virtual	audience?	Which	

transformation	 do	 we	 undergo	 as	 performers?’	 Deze	 vragen	 herinneren	 aan	 sciencefiction	 films	

en	aan	de	utopieën	en	dystopieën	in	modernistische	literatuur:	het	gaat	telkens	om	personen	die	

in	die	vreemde,	futuristische	omgeving	en	ideale	constructies	gelanceerd	worden.	Net	zoals	het	

mensen	zijn	die,	hoe	bizar	hun	kostuums	en	gedragingen	ook,	het	voorstel	voor	een	toekomstig	

sociaal	lichaam	presenteren	in	The extreme exercise.

Een	 onderhandeling	 over	 die	 kwesties	 stond	 centraal	 in	 de	 Parijse	 voorstellingen	 (Centre	 Pom-

pidou,	november	2006).	Hoewel	het	stuk	frontaal	begon	en	eindigde,	waarbij	de	performers	het	

publiek	aankijken	en	de	theaterruimte	erkennen,	trok	de	choreografische	machine	zich	tussenin	

terug	in	een	parallelle	wereld.	Alsof	de	gravitatie	van	de	meteoriet	hen	de	kosmische	ruimte	in-

zoog,	bewoog	het	dispositief	van	zes	performers	op	een	stoelenrij	zich	van	scène	tot	scène	over	de	

bühne,	te	midden	van	een	autonoom	en	perfect	onverschillig	licht-	en	geluidsontwerp.	‘Are	we	fa-

cing	the	right	direction?’	Wegdraaiend	van	het	publiek	adresseerden	de	performers	virtuele	pu-

blieken	elders	in	de	ruimte.	Deze	wijziging	reveleerde	de	dubbelzinnige	plek	van	de	performers	in	

The extreme exercise,	waarin	ze	tegelijk	karakters	en	personen	zijn.	Een	scène	vond	plaats	voor	Nadia	

Lauro’s	meteoriet,	belicht	als	een	ansichtkaart,	als	om	aan	te	geven	dat	de	performers	perfect	afge-

stemd	zijn	op	hun	alter-ego	en	verzoend	met	de	omstandigheden:	‘This	is	a	very	interesting	touris-

tic	place.’	De	performers	balanceerden	voortdurend	tussen	het	vervullen	van	de	mechaniek	van	de	

partituur	en	het	zich	toe-eigenen	van	diezelfde	ruimte	om	het	sappige	en	speelse	toe	te	laten.

Vera Mantero
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The extreme exercise	in	Parijs	leek	twee	mogelijke	voorstellingen	te	bevatten:	een	strikte,	die	de	groep	

als	 een	 autonome	 choreografische	 machine	 benadrukt,	 en	 een	 losse,	 die	 de	 speelruimte	 van	 de	

performers	 als	 uitgangspunt	 neemt.	 Terwijl	 de	 performers	 zich	 terugtrokken	 in	 hun	 parallelle	

universum,	voegde	Boris	Hauf	halverwege	de	voorstelling	aan	zijn	elektronische	soundtrack	saxo-

foonriedels	toe,	live	gespeeld	vanaf	het	technische	platform	achter	het	publiek.	Het	was	een	sterk	

gebaar,	dat	de	hele	ruimte	opnieuw	opende,	de	eigenlijke	theaterruimte	tastbaar	maakte	en	deze	

oplaadde	met	een	andere	energie	en	een	akoestisch	imaginaire,	door	er	letterlijk	leven	in	te	blazen.	

Haufs	 responsoriële	 saxofoonimprovisaties	 waren	 in	 zekere	 zin	 de	 vertegenwoordiging	 van	 dat	

andere	sociale	lichaam,	dat	zijn	moment	afwachtte	om	‘wij’	te	zeggen:	het	publiek.

In	Parijs	hadden	Mantero	en	gasten	nog	niet	besloten	voor	welk	extreem	ze	wilden	gaan,	misschien	

weifelend	bij	de	ultieme	vraag:	wat	willen	we	vandaag	aan	een	publiek	meegeven?	Natuurlijk	is	het	

enkel	door	het	opvoeren	van	een	stuk	voor	een	publiek	dat	die	vraag	gewicht	kan	krijgen	–	daarom	

kan	een	stuk	ook	nooit	‘af ’	zijn.	Zeker	wanneer	de	vraag	naar	een	sociaal	lichaam,	dat	‘wij’	zegt,	op	

het	spel	staat.	Nogmaals	refererend	aan	Nancy:	indien	het	‘wij’	zeggen	de	verschillen	zou	moeten	er-

kennen	en	uitdrukken	die	blijken	uit	de	juxtapositie	van	alle	mensen,	dan	belichaamt	het	publiek	als	

grote	groep	en	levende	entiteit	van	personen	deze	gedachte	het	meest	volledig	in	het	theater.	Hoewel	

in	The extreme exercise	deze	‘wij’	feitelijk	wordt	uitgesproken	door	de	performers	en	als	een	alternatief	

opgeroepen	in	het	akoestisch	imaginaire	van	de	orale	poëzie,	is	de	circulatie	van	die	gedachte	even-

zeer	afhankelijk	van	de	inconsonante	energieën	van	het	publiek.

Na	de	voorstellingen	in	Parijs	voerde	Mantero	een	radicale,	dramaturgische	wijziging	door:	de	per-

formers	verplaatsten	zich	niet	langer,	maar	bleven	op	een	stoelenrij	vooraan	op	het	podium	zitten,	

wat	een	directe	dialoog	met	het	publiek	gedurende	de	hele	voorstelling	toeliet.	Het	mag	duidelijk	

zijn	dat	de	complexe	sociale	aard	van	creatieproces	en	samenwerking	deze	beslissing	mee	gemo-

tiveerd	heeft.	De	speelruimte	van	de	performer,	die	als	een	centraal	gegeven	doorheen	Mantero’s	

oeuvre	loopt,	staat	ook	in	een	directe	relatie	tot	het	publiek:	vocale	capriolen,	grimassen	en	gebaren	

belichamen	gedachten	in	dezelfde	mate	als	waarin	ze	zich	openstellen	voor	de	energieën	van	de	

toeschouwers,	om	hun	potentialiteiten	te	bespelen,	te	filteren	en	vorm	te	geven.	In	die	zin	dirige-

ren	zowel	artistieke	als	sociale	elementen	op	onontwarbare	wijze	het	leven	van	The extreme exercise.

In	Brussel	(Kaaitheater,	februari	2007)	bleek	de	frontale	versie	open,	levendig,	gelaagd	en	speels,	vol-

ledig	werkend	met	de	aanwezigheid	van	het	publiek.	Na	‘Are	we	ready?’	vragen	de	performers	‘Are	

you	comfortable?’	Alle	vragen	die	volgen,	zijn	nu	expliciet	gericht	aan	het	publiek,	dat	op	zijn	beurt	

reageert	met	stilte,	gezucht	of	woorden,	alsof	ze	tot	participatie	werden	opgeroepen,	uitgenodigd	

‘wij’	te	zeggen.	In	zijn	trance	overschrijdt	The extreme exercise	het	paradoxale	moderne	project	van	een	

perfect,	autonoom,	belangeloos	sociaal	lichaam	–	hoewel	het	onverschillige	licht-	en	geluidsontwerp	

en	de	zwijgzame	meteoriet	ons	nog	steeds	herinneren	aan	de	absurditeit	daarvan.

The extreme exercise	heeft	een	lange	weg	afgelegd,	maar	Mantero	en	gasten	hebben	niet	echt	gekozen	

voor	de	ene	of	de	andere	versie.	Hun	kosmogonie	is	er	niet	een	van	‘geconstrueerd	systeem	versus	

wereld’.	 De	 voorstelling	 geeft	 uitdrukking	 aan	 de	 sluimerende	 energieën	 en	 de	 verbeelding	 van	

een	enorm	spectrum	dat	ertussen	ligt:	‘Un	monde,	c’est	toujours	autant	de	mondes	qu’il	faut	pour	

faire	un	monde.’15	 ‘Wij’	zeggen	wordt	gereveleerd	als	een	multikorale	onderneming,	waarbij	het	

feitelijke	en	het	verbeelde,	het	artistieke	en	het	sociale,	het	wereldse	en	het	onaardse,	het	fysieke	en	

het	onstoffelijke	elkaar	kruisen	–	in	de	wrijving	van	dit	alles	ontstaat	betekenis,	die	volop	woekert	

in	het	theater.	Tegen	het	einde	van	The extreme exercise	stottert	en	sputtert	de	machine	alvorens	in	

pan	te	vallen.	In	de	lange	stilte	die	volgt,	wacht	iedereen	af	en	luistert	naar	de	imaginaire	kakofonie	

van	stemmen	en	koren	die	‘wij’	zeggen.	Om	dan	te	hernemen: ‘are we ready?’ {|}

15	 Nancy,	Être singulier pluriel,	p.	33
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EAST OF BRUSSELS 
Spannende voorstellingen uit het oosten

1 MUZIEK
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(Moskou/Berlijn)

Voice letter
13/02/2008, 20:30, KAAITHEATERSTUDIO’S 

2 DANS

DEUFERT+PLISCHKE /

FRANKFURTER KÜCHE

(Hamburg)

Directory 3: Tattoo
14/02/2008, 20:30, KAAITHEATER

3 THEATER

ART & SHOCK THEATRE

(Almaty, Kazachstan)

Back in the USSR
15/02/2008, 20:30, KAAITHEATERSTUDIO’S 

4 DANS

ESZTER SALAMON 

(Boedapest /Berlijn)

Magyar Tàncok
16/02/2008, 20:30, KAAITHEATER 

5 DANS

EDUARD GABIA (Boekarest)

8 days a week
19/02/2008, 20:30, KAAITHEATERSTUDIO’S 

6 DANS

LES SLOVAKS DANCE

COLLECTIVE (Brussel) 

Opening Night 
20/02/2008, 20:30, KAAITHEATER

© Alexandr Petlura
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HETPALEIS, theaterhuis voor kinderen, jongeren 
en kunstenaars in het hart van Antwerpen

  Nieuwe premieres:

 
HETPALEIS (4+) CONCERT VOOR KLEUTERS - VANAF 22/12/07 

Terug naar

HETPALEIS (10+) OVER ONGEKENDE VERLANGENS EN EENZAAMHEID - VANAF 8/2/08
 

En ook: 
U bent mijn moeder (HETPALEIS 10+): herneming van de breekbare voorstelling met Sien Eggers 

- Christine Van Broeckhoven praat over dementie  De Tuin: De imaginaire Stad (4+): interactief kunst-
werk waaraan je zelf kan meebouwen  De Tuin: Licht! (10+): experimenteren met alle vormen van licht

 INFO EN RESERVERING: 03 202 83 60
WWW.HETPALEIS.BE VOOR ALLE INFORMATIE, NIEUWS, SPEELDATA, FOTO’S, LESMAPPEN, RECENSIES EN VEEL MEER
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