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EssAy 

winstgevend en modern. Hoe zouden de zuilen 
van België het hoofd kunnen buigen en plaats 
maken voor deze kwaliteit? ‘Wat is het toch 
moeilijk in mijn land,’ verzuchtte Arias, ‘om 
vrij te kunnen denken en niet altijd terug te 
willen grijpen naar wat bekend is.’ Het begin 
van een lange reeks States of the Union richtte 
zich op het beleid, op de cultuurpolitiek, op de 
decreten,… maar bevatte evenzeer de premisse 
dat het bovenal een nood aan geld is die de 
‘unie’, of de ‘sector’, of de ‘podiumkunsten’ bij 
elkaar houdt en definieert.
 Het is een staaltje van ideologische sym-
boliek, maar het fenomeen van de State of 
the Union is er gekomen op een moment dat 
wereldwijd (of althans in het Westen), na de val 
van de muur, elke vorm van ‘bestuur’ onder 
toenemende druk van de marktwerking kwam 
te staan. Sinds de jaren negentig, zo blijkt uit 
een lectuur van alle States sindsdien, heeft de 
getijdenwerking van het geld ook de cultu-
rele wereld overspoeld. De vragen, suggesties 
of kritische kanttekeningen die van bij het 
begin werden gemaakt markeren dus vooral 
een corrigerende of confronterende positie 
ten opzichte van die mechanismen. Hoe is het 
mogelijk om de ‘unie’ of ‘sector’ van geld te 
voorzien, zonder daarbij in hoofdzaak reke-
ning te houden met het al of niet winstgevend 
zijn van de spelers in die sector? Hoe kan dat 
‘gedacht’ worden: een ‘kapitalistisch’ subsi-
diëringsprogramma? Hoe kan podiumkunst 

‘beschermd’ of ‘gesteund’ worden, als werke-
lijk alleen winst nog een bestaansrecht lijkt te 
hebben? Dat is de onvermijdelijke paradox van 
elke State of the Union. De Vlaamse podium-
kunsten ‘doen het goed’, ze maken winst, ze 
kunnen geëxporteerd worden. Tegelijk moe-
ten ze tegen die logica, die ze op een vroeger 
moment dan de politieke overheden hebben 
overgenomen, beschermd worden – of ze moe-
ten zich alleszins bezinnen over een aange-
paste houding.
 Cultuurfilosoof Slavoj Zizek heeft in zijn 
laatste boek – het opmerkelijk getitelde In 
defence of lost causes – een categorisering opge-
steld van de verschillende houdingen die de 
laatste jaren terug te vinden zijn in het ‘kri-
tische’ denken: ‘The contemporary Left has 
reacted in a wide spectrum of modes to the 
full hegemony of global capitalism and its 
political supplement, liberal democracy.’1 
Zizek gebruikt die categorisering om aan te 
geven hoe de linkse kritiek de werkelijke con-
frontatie met de ‘politiek’ steeds meer voor 
zich uit schuift: het gaat in de verschillende 
standpunten steeds meer om een apologie van 
het kapitalisme dan om een aanbod van reële 
politieke alternatieven. Het is opvallend om te 
zien hoe, mutatis mutandis, ook de States zich 
door middel van een aangepaste versie van dit 
raamkader laten onderverdelen.
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Blijvend gevecht voor de ‘klassieke’ 
emancipatie van de kunsten
Dat een waardige, ontvoogde positie van de 
podiumkunsten in de (gecorrigeerde) markt 
mogelijk is, is het geloof van Arias (1990), en 
ook van Theo Van Rompay (1991), die dieper 
ingaat op de komst van het kunstendecreet.2 
Hij voorziet in een prehistorie van de nood aan 
een nieuw decreet; hij vraagt zich met andere 
woorden af hoe de podiumkunst zo heeft 
kunnen evolueren dat het beleid tekortschiet. 
Het nieuwe elan van de Vlaamse podiumkun-
sten sinds de jaren tachtig komt opmerkelijk 
genoeg voort uit een afwending van het poli-
tieke theater: ‘Aan de inhoudelijke zijde zag 
men een generatie die druk in de weer was om 
de ervaringen van het politieke theater uit de 
jaren zeventig te actualiseren: het dogma werd 

ingeruild voor de durf zijn kwetsbaarheid te 
tonen, de klassieke ideologische tegenstel-
lingen werden ingeruild voor het besef dat 
de wereld iets complexer in elkaar zat. Het 
persoonlijke werd politiek en vice versa – en 
de toeschouwer kreeg zijn vrijheid terug.’ De 
analyse van Van Rompay maakt duidelijk dat 
het ‘financiële’ discours van de States nooit 
zomaar een metakwestie is. Dat zijn vragen 
nog steeds aan de orde zijn, bewijst ook dat de 
apolitieke theatrale poëtica’s succesvol vige-
ren. Kort gesteld: diep nadenken over subsidi-
ëring impliceert een aanvaarding van de auto-
nomie van de kunsten, die zich dankzij subsi-
dies buiten de werking van de markt proberen 
te plaatsen. Die autonomie kan dus alleen 
maar bestaan in een postpolitiek tijdperk, 
waarin apolitieke kunst wordt gemaakt.
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Nadruk op de apolitieke (en estheti-
sche) autonomie van de kunsten
Verschillende makers hebben gewezen op 
deze autonomie van de podiumkunst in meer 
recente States, die een onverbloemde, al dan 
niet impliciete afkeer uitspreken over de groei-
ende politisering van de kunst. 
 De ‘negen geloften’ van Wayn Traub (2004) 
zijn de merkwaardigste en meest program-
matische, zoals blijkt uit gelofte 5: ‘Ik zal geen 
enkele artistieke daad verrichten uit materiële, 
promotionele of politieke overwegingen, uit 
eergevoel, uit machtsdrang, uit arrogantie, uit 
aandachttrekkerij, uit dwang, uit gewoonte, 
uit persoonlijke luiheid of zwakheid.’
 ‘Vlaanderen heeft een goed subsidiesys-
teem voor theater en dans’, stelt Jan Lauwers 
(2005) onomwonden, en: ‘Kunst kan enkel 

‘Ik weet dat het onzin is om toneel 
te maken. Dat je alleen maar 
onmiddellijk terechtkomt in een 
zinloze carrousel van instanties, 
deskundigen, jury’s, vscd-tralala 
en geldschieters. Het enige wat 
ik me zou kunnen voorstellen is 
dat ik een soort toneel zou maken 
waarin ik alleen nog maar met het 
publiek te maken heb. (…)  
En mocht u nu denken, dit is  
geen State of the Union, dit is het 
dagboek van een gek, dan denkt  
u dat maar.’ 

gerardjan rijnders (1993)

‘Als het gesubsidieerde toneel er 
niet in slaagt in gesprek te komen 
met zijn publiek, de toeschouwers 
niet persoonlijk leert kennen, zal 
het zijn rol in het maatschappelijk 
discours nooit gaan spelen.’  

johan simons en paul koek (1998)


