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Vooraf

Dit is het vierde upSchrift.

upSchrift is het tijdschrift van de interdisciplinaire onderzoeks-
groep Uitvoeringspraktijk in Perspectief, kortweg UP. Het tijd-
schrift verschijnt niet systematisch, maar telkens wanneer er 
behoefte aan is, er wat te publiceren valt, er zich een belangrijke 
gebeurtenis heeft voorgedaan binnen de werking van de onder-
zoeksgroep.

upSchrift 1 (juni 2016) bevat de neerslag van een studiedag rond 
theaterrepertoire, alsook de beschrijving van de onderzoeksprojec-
ten van Erwin Jans, Willem de Wolf, Dries Douibi, en Nina Her-
bosch, in de fase waarin zij zich toen bevonden.1

upSchrift 2 (april 2017) is een cd met een nieuwe, eigenzinnige 
uitvoering van de Sonaten voor viool en klavecimbel van Johann 
Sebastian Bach, door Frank Agsteribbe en Guido De Neve.2

In upSchrift 3 (oktober 2017), met de titel De Kunst van het 
thuiskomen, beschrijft doctorandus, acteur en regisseur Lucas Van-
dervost hoe hij zich voorbereidde op het spelen van een zang uit 
Homeros’ Odyssee.3

1 Van den Broek, Clara (red.), Tekst en Context, UPSchrift 1/Drama, UP/KCA/
AP, Antwerpen, 2016.

2 Agsteribbe, Frank en De Neve, Guido, Sonatas for violon and harpsichord, 
Johann Sebastian Bach, UPSchrift 2/Muziek, UP/KCA/AP, ism deSingel, 
Antwerpen, 2017.

3 Vandervost, Lucas, De Kunst van het thuiskomen, UPSchrift 3/Drama, UP/KCA/
AP, Antwerpen, 2017.



 

upSchrift 4 wil de inzichten en vragen die tijdens dit seminarie aan 
bod zijn gekomen, delen met studenten, onderzoekers, alumni en 
docenten. Opdat de dialoog en de inspiratie zouden verder gaan.

Tijdens een rondetafelgesprek rond interdisciplinariteit in het theater 
op het onderzoeksfestival articulate in oktober 2017 zette Ewin 
Jans, ditmaal niet als moderator maar als panellid, de discussie ver-
der met een uiteenzetting over romanbewerkingen in het theater. 
We sluiten dit upSchrift af met Jans standpunten daarover, als coda 
bij het gesprek. 

Clara van den Broek
covoorzitter van de onderzoeksgroep Uitvoeringspraktijk in Perspectief

Dit vierde upSchrift bevat de neerslag van een interdisciplinair on-
derzoeksseminarie dat plaatsvond op 23 maart 2017 in het Conser-
vatorium Antwerpen. Het seminarie werd georganiseerd door de 
onderzoeksgroep up in samenwerking met het Antwerp Research 
Institute for the Arts (aria) en het onderzoeksproject Picture This! 
Gender & Art (kaska) van beeldend kunstenares Karin Hanssen.

Het seminarie had als titel ‘Escape The Model’ – of ‘Meester(es) en 
Model’. Het behandelde de kwestie van het (her)scheppen van een 
kunstwerk in dialoog met kunstwerken uit het verleden. 

Bij die scheppingsarbeid kan de afstand ten opzichte van het origi-
neel of het referentiewerk variëren. Stravinski hercomponeerde met 
zijn drie Sacrae Cantiones werk van de excentrieke renaissanceprins 
Gesualdo da Venosa. Shakespeares oeuvre wordt regelmatig hertaald 
op onze theaterpodia. Jazzmuzikanten houden ervan te improviseren 
op oudere standards. Heel wat klassieke musici concentreren zich 
op oude muziek. Ook in de beeldende kunst is het hernemen van 
beelden, het zich toe-eigenen en citeren van schilderijen van anderen 
in eigen beelden, sinds de renaissance common practice. Ook nu nog 
baseren vele beeldende kunstenaars hun werk op voorbeelden uit het 
verleden. Denk aan onder anderen Glenn Brown, John Currin, Sher-
rie Levine, Jeff Wall, Cindy Sherman en Kati Heck. Ten slotte kan 
ook de actuele of historische werkelijkheid als bron worden gezien.

Wat betekenen al die verhoudingen voor onze hedendaagse uitvoe-
ringspraktijk? Daarover bogen zich musicus Frank Agsteribbe, 
theatermensen Erwin Jans, Jan Joris Lamers, Lucas Vandervost, 
Sarah De Bosschere, Sara De Roo, Clara van den Broek, Tine Van 
Aerschot, Michiel Vandevelde, Servaas Petrov, en Andy Van 
Kerschaver, alsook beeldend kunstenaressen Karin Hanssen en 
Anne-Mie Van Kerckhoven.



 

muziek

hip, muziek, tekst en act. 
Over de historisch geïnformeerde 
uitvoeringspraktijk 
aan het begin van de 21e eeuw

door Frank Agsteribbe

Klassieke musici hebben een zeer complexe verhouding met het 
verleden. Enerzijds bestaat het repertoire van de meeste musici voor 
95 procent uit ‘oude’ muziek – muziek uit een al dan niet ver ver-
leden. Anderzijds blijven we discussiëren over de vraag of we onze 
uitvoeringen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoelingen 
van de componist moeten laten aansluiten, dan wel een radicaal 
hedendaags standpunt innemen en de ‘oude’ muziek transponeren 
naar het publiek van vandaag. Toch heeft die discussie niet altijd be-
staan, en is ze eigenlijk een relatief recent fenomeen. In deze lezing 
ga ik dieper in op begrippen als ‘Werktreue’, ‘authenticiteit’ en ‘hip 
(Historically Informed Performance)’, en plaats ik ze in een historisch 
perspectief. 

Twee scheppers

‘Escape the Model’– of vanuit het standpunt van de uitvoerder van 
klassieke muziek eerder:

‘Follow the model’



 

De kernvraag luidt dus: hoe gaan we daarmee om? Welke rol spe-
len die twee scheppers? Welke verhoudingen bestaan er tussen een 
componist, die bijvoorbeeld in de achttiende eeuw leefde, en een 
uitvoerder van vandaag? 

Je zou kunnen zeggen dat we gewoon moeten spelen wat de com-
ponist genoteerd heeft, en dat daarmee de kous af is. Maar zo een-
voudig is het niet …

Notatie

Er is een fundamenteel probleem met onze muzieknotatie. In we-
zen is muzieknotatie een shorthand-notatie: steno. In de traditio-
nele muzieknotatie zijn er veel parameters die niet kunnen worden 
genoteerd en dus aan de uitvoerder worden overgelaten: rubato, 
vibrato, dynamische nuances … Op zich vormde dat nooit een 
probleem: de muziek werd door tijdgenoten uitgevoerd, én er was 
daarnaast ook een orale traditie.

Historisch gezien zijn er grosso modo twee tradities van muziek-
notatie. Er is de descriptieve traditie: niet alle details kunnen uit de 
notatie worden afgeleid. Dat is typisch voor oude muziek: de nota-
tie geeft een idee, maar laat veel open. 

Er is ook de prescriptieve traditie: alles wordt zo gedetailleerd moge-
lijk genoteerd. Dat is typisch vanaf de twintigste eeuw. De uitvoerder 
moet enkel spelen wat er staat, en dan liefst zo getrouw mogelijk. 

De notatie was tot een stuk in de twintigste eeuw voornamelijk 
descriptief. Dat betekende dat er een grotere persoonlijke inbreng 
van de uitvoerder nodig was. Hij moest zelf over een aantal para-
meters beslissen. Hij kon daarvoor terugvallen op de traditie die 
nog aanwezig was, en waartoe hij zelf behoorde. 

Een belangrijk kenmerk van de klassieke muziek in onze tijd is dat 
die niet meer synchroon loopt met ons leven. Vroeger hoorde je bij-
na uitsluitend muziek die pas gecomponeerd was; nu hoor je vooral 
muziek van vroeger. Johannes Brahms en Clara Schumann schreven 
elkaar in de tweede helft van de negentiende eeuw over een sinfonia 
concertante van W.A. Mozart: ‘Uiteraard kunnen we dit nu niet 
meer uitvoeren, maar voor de echte kenners is dit een delicatesse!’ 

In hun ogen was die muziek geschreven in een taal uit een andere 
tijd, die iets zegt wat voor tijdgenoten bestemd was, niet voor late-
re generaties.

De meeste kunst heeft zijn grootste betekenis in de eigen tijd. 
Slechts de grote kunstwerken gaan over hun eigen tijdperk heen. 
Die grote kunst blijft ons aanspreken.

In de klassieke muziek is het her-creëren van oudere muziek ech-
ter belangrijker of waardevoller geworden dan het creëren van iets 
nieuws. We spreken over de Mattheuspassie van Herreweghe, ter-
wijl die toch van Bach is. Of let bij sommige cd-hoezen maar eens 
op het verschil in lettergrootte tussen de naam van de componist 
en die van de dirigent of solist: het is duidelijk niet altijd de com-
ponist die centraal staat.

De uitvoering is dus erg belangrijk geworden. We stellen ons er ook 
veel vragen over. In de laatste vijftig jaar is er heel veel onderzoek 
naar gedaan. Uitvoeringspraktijk is een vak dat terecht aan veel 
conservatoria aangeboden wordt, en de onderzoeksgroep die deze 
sessie organiseert en waartoe ik behoor, heet ‘Uitvoeringspraktijk 
in Perspectief ’. Het eerste woord in de titel van deze lezing, hip of: 
Historically Informed Performance, gaat precies daarover. Muziek 
heeft nu eenmaal twee scheppers nodig: de componist die de mu-
ziek schrijft, en de uitvoerder die ze tot leven brengt. 



 

kledij uit mijn geboortejaar best grappig, met die olifantenpijpen en 
strakke truitjes, maar tegelijk besef ik dat mijn kleinkinderen later 
misschien zullen lachen als ze mij op foto’s van vandaag zullen zien.

Zo vinden we ook sommige gewoontes van vroegere uitvoerders 
belachelijk. Ik laat aan mijn studenten geregeld oude opnames 
horen waarbij ze spontaan beginnen lachen of glimlachen. ‘Zo 
kunnen we vandaag de dag toch niet meer spelen’, zeggen ze dan. 
Terwijl ik net vind dat er bepaalde aspecten van de muziek naar 
voor komen die ik vandaag niet meer hoor. Wie het verschil dui-
delijk wil horen, nodig ik uit om op YouTube enkele opnames te 
beluisteren van het tweede deel, het Andante Cantabile, van Strijk-
kwartet nr. 1 van Tsjaikovski: enerzijds een opname uit 1986 met 
de Academy of St Martin in the Fields,4 anderzijds een opname uit 
1912 met het Elman kwartet.5

Er zijn dus verschillende opties om met een partituur om te gaan, 
die ik zou willen samenvatten als een subjectieve versus een objec-
tieve benadering. 

Subjectieve benadering

Vroeger – ik spreek in eerste instantie over de negentiende eeuw, 
wat het core-repertoire is van veel klassieke musici; over de acht-
tiende durf ik me voorlopig nog niet zo sterk uitdrukken – hechtte 
men veel meer belang aan de persoonlijkheid van de uitvoerder. 
Die had als doel de ‘ziel’ van een werk te ontdekken en aan zijn 
luisteraars te openbaren. 
Met andere woorden: men beperkte zich niet tot de noten op het 
papier, tot het werken aan een goede intonatie, de juiste tempi, 
enzovoort. Uitvoerders als Liszt of Paganini speelden met hart en 
ziel, en hadden een grote impact op hun publiek. De emotionele 

4 tinyurl.com/UPSchrift4-1
5 tinyurl.com/UPSchrift4-2. Misha Elman was een leerling van Leopold Auer, 
voor wie Tsjaikovski zijn Vioolconcerto schreef.

Dat wijzigt vanaf circa 1920, het interbellum, wanneer er een anti-
romantische, antisentimentele objectiviteitsgolf opduikt. Compo-
nisten als Ravel en Stravinski zijn boegbeelden van een muzikale 
stijl die inderdaad minder of geen persoonlijke inbreng van de 
uitvoerder vraagt. Hier kom ik later nog op terug. 

Wat is er nu gebeurd vanaf 1920? Meer en meer is men de pres-
criptieve aanpak gaan toepassen op muziek die neergeschreven was 
vanuit een descriptieve notatie. Uitvoerders in de achttiende eeuw 
kenden het verschil tussen zogenaamde ‘goede’ en ‘slechte’ noten: 
bepaalde noten in een maat zijn belangrijker dan andere, en die 
moeten dan ook anders worden gespeeld. Typisch voor moderne 
uitvoeringen is dat deze hiërarchie niet meer bestaat, en elke noot 
even mooi gezongen en uitgespeeld wordt.

Elke generatie uitvoerders gaat anders om met het probleem van de 
muzieknotatie. Terwijl vroeger een muzikant vaak ook een compo-
nist was – soms een heel slechte, maar toch – die tevens kon impro-
viseren, krijgen we vanaf ruwweg de negentiende eeuw meer en meer 
te maken met de beroepsuitvoerder die geen directe link heeft met 
het componeren op zich, met het probleem van de muzieknotatie. 

(Ik kan dat als componist én uitvoerder uit eigen ervaring be-
amen: het is soms verdomd frustrerend om telkens opnieuw dat 
gevecht met de muzieknotatie te moeten aangaan. Wat je in je 
hoofd hebt, is niet eenvoudig neer te schrijven.)

Tijdsgeest

Elke generatie legt andere accenten bij de uitvoering van een be-
paalde partituur, en zoekt andere invalshoeken. We spreken in dat 
verband van tijdsgeest, wat je kan vergelijken met modes. Ik vind de 



 

eigen Romance voor viool en piano: tinyurl.com/upSchrift4-3.
Nu doen we daar soms schamper over, maar in die tijd waren de 

uitvoerders even oprecht en eerlijk met muziek bezig als wij nu. 
Net zoals wij, dachten ook zij dat ze op een juiste manier de mu-
ziek dienden. We denken nu misschien dat we alles beter weten, 
maar ook de generaties na ons zullen op hun beurt vinden dat zij 
dichter bij de bedoelingen van de componist staan.

Objectieve benadering

Vanaf circa 1920 komt dan de objectiviteitsgolf, als reactie op het 
over-sentimentele van sommige uitvoeringen, én wellicht ook door 
de opkomst van steeds kwaliteitsvollere geluidsopnames. Steeds 
meer uitvoerders beginnen ‘braver’ en ‘properder’ te spelen, omdat 
ze door de opname van hun uitvoeringen geconfronteerd worden 
met hun onnauwkeurigheden en schoonheidsfoutjes. 

Maar vooral heerst er een andere tijdsgeest of mode. Van dirigent 
Arturo Toscanini is bijvoorbeeld de uitspraak ‘Com’è scritto’ bekend. 
Ook van Igor Stravinski, een van de grote componisten van zijn 
tijd, zijn uitspraken bekend als: ‘Music should be transmitted and 
not interpreted.’ Of: ‘An executant’s talent lies precisely in his faculty 
for seeing what is actually in the score, and certainly not in a determi-
nation to find there what he would like to find.’ En: ‘Interpretation 
lies at the root of all errors, all the sins, all the misunderstandings that 
interpose themselves between the musical work and the listener.’

De tijdsgeest vraagt een benadering die antisentimenteel, onper-
soonlijk, mechanisch, letterlijk, correct is. Componist en dirigent 
Paul Hindemith (1895-1963) is op dat moment een heel bepalen-
de figuur in het muzieklandschap. In zijn boek The End of Early 
Music (2007) spreekt auteur Bruce Haynes over ‘text fetishism’, en 

werking van de muziek stond voorop in de interpretatie van de 
uitvoerder. 

(Ik heb het woord ‘interpretatie’ onderstreept, omdat het een 
omstreden term is die pas op het einde van de negentiende eeuw 
werd gebruikt – dat wil niet zeggen dat er niet werd geïnterpre-
teerd, want iets wat vanzelfsprekend is, daar schrijf je niet over!) 

Wanneer muziek uit een andere tijd werd uitgevoerd, werden 
er zonder enige aarzeling aanpassingen gedaan aan de partituur, 
indien men dat nodig achtte. W.A. Mozart herorkestreerde bij-
voorbeeld enkele werken van G.F. Händel. Ook in de negentiende 
eeuw werden vroegere composities aangepast aan de smaak of 
mode van de eigen tijd: Johannes Brahms verving bij zijn uitgave 
van symfonieën van Franz Schubert de meeste accenten door di-
minuendo-tekens, Felix Weingartner veranderde de orkestratie in 
de symfonieën van Ludwig van Beethoven, en het was al langer 
een gewoonte om nieuwe aria’s in een opera te integreren wanneer 
er andere zangers kwamen.

Met andere woorden: de muziek werd ‘geactualiseerd’. De uit-
voerder had (of nam) de nodige vrijheden om de partituur aan te 
passen. Je zou kunnen zeggen dat componist en uitvoerder min of 
meer op gelijke hoogte stonden in het creatieve proces.

Daardoor waren uitvoeringen veel spontaner en steeds uniek. 
Over de bekende negentiende-eeuwse violist Joseph Joachim (1831-
1907) werd door een van zijn strijkkwartetcollega’s gezegd: ‘Het is 
verdomd moeilijk om met de oude man te spelen. Altijd een ander 
tempo, een ander accent.’

Het gevolg was dat er op technisch vlak misschien van alles min-
der juist, minder samen, minder precies was, maar daartegenover 
stond een unieke ervaring, een uitvoering met veel persoonlijkheid 
en inleving. In een opname uit 1903 kunt u Joachim horen in zijn 



 

Trouw aan het werk wordt trouw aan de tekst. Dat was in vroegere 
tijden een heel vreemd, zelfs exuberant idee. Het conflict tussen 
die twee visies kom je nog steeds tegen in de opera, waar de diri-
gent niet wil afwijken van de partituur die ‘heilig’ is, en de regis-
seur vaak allerlei zaken wil wijzigen.

In de tweede helft van de twintigste eeuw worden retouches ver-
wijderd, partituren ‘gereinigd’. In begeleidende teksten bij cd’s kan 
je lezen dat je in deze opname eindelijk de muziek kan horen zon-
der het stof van de traditie. 

Bij de cd’s met symfonieën van Schubert door het orkest Anima 
Eterna, bijvoorbeeld, schrijft dirigent Jos Van Immerseel: ‘This 
research created the possibility of “restoring” the symphonies thanks 
to a beautiful set of period instruments (…), a textual critical ver-
sion eliminating the posthumous alterations, and a reconstruction of 
Schubert’s contrast dynamics.’

In de inleiding tot zijn boek The Compleat Conductor (1999) 
schrijft componist en dirigent Gunther Schuller: ‘The idea for this 
book first came to me some thirty years ago when, having begun my 
own conducting career, I realized, with total astonishment, that what 
I had been asked to play as a horn player under various famous mae-
stri, and what I had heard in hundreds of performances as a listener 
and eager-to-learn young composer, very often did not correspond at 
all to what composers had written in their scores.’

Hij komt dan tot een beschrijving van enkele grote symfonische 
werken, en vergelijkt tientallen opnames die hij meestal met de grond 
gelijkmaakt omdat ze niet exact doen wat er in de partituur staat. 

Tegelijk is het zoeken naar de Urtext – dat is de zogenaamd oor-
spronkelijke en gereinigde versie van een partituur zoals die door 
de componist was bedoeld – een commercieel belangrijk gegeven 
geworden voor veel muziekuitgeverijen. Ook het streven naar een 

hij stelt dat zelfs gelijk met religieus fundamentalisme (in een tijd 
waarin die term weliswaar minder bedreigend klonk).

(Tegelijk zijn er uiteraard uitvoerders, zoals de Duitse dirigent Wil-
helm Furtwängler, die in de negentiende-eeuwse traditie blijven wer-
ken, en van wie we gelukkig heel veel schitterende opnames hebben.)

Vanuit die objectieve tijdsgeest ontstaat de hip-beweging, de ‘oude 
muziek’-beweging of ‘authentieke uitvoeringspraktijk’ (met de her-
ontdekking van veel barokmuziek én het onderzoek hoe je die zou 
moeten uitvoeren). Men probeert zo goed mogelijk te begrijpen 
hoe de componist zijn muziek gedacht én gehoord heeft. Gustav 
Leonhardt, eminent barokspecialist, zegt zelfs: ‘Ik heb niets te 
zeggen, ik ben maar een uitvoerder, geen echte muzikant. Alleen 
de componist is dat.’ Met andere woorden (en in tegenstelling tot 
de gelijke grootte van de letters voor Bach en hemzelf op sommige 
van zijn cd-hoezen): componist en uitvoerder staan niet langer 
op gelijke hoogte. Van de uitvoerder wordt verwacht dat hij slaafs 
doet wat de componist voorgeschreven heeft. Hij wordt daarbij in 
de gaten gehouden door critici en pedagogen. Dat ‘slaafse’ spelen, 
wat begon bij Maurice Ravel, Igor Stravinski en Paul Hindemith, 
wordt een tijdlang doorgetrokken naar de vroegere muziek. Geluk-
kig kennen we dankzij het onderzoek naar de oudere uitvoerings-
tradities (hip) inmiddels veel codes en tradities uit die tijd.

Werktreue

Het concept ‘Werktreue’ maakte een vreemde evolutie mee. Terwijl 
Wilhelm Furtwängler ook bekendstond om zijn Werktreue (maar 
dan trouw aan de ‘ziel’ van het werk), verdraagt dit begrip later 
geen retouches, geen vrijheden, geen actualiseringen meer. Men 
wil horen wat er in de partituur staat. 



 

De Amerikaanse musicoloog Richard Taruskin schrijft in zijn boek 
Text and Act (1995): ‘Waarom zouden we stellen dat een componist 
altijd gelijk heeft? Zijn stem is uiteraard een belangrijke, maar niet 
de enige. De uitvoerder heeft geen goedkeuring nodig van de com-
ponist.’

Pianist en schrijver Charles Rosen (1927-2012) schrijft: ‘Verschil-
lende manieren om een muzikale tekst te realiseren is een basistradi-
tie van de westerse muziek.’ Hij beschouwt die verscheidenheid net 
als een rijkdom die we moeten koesteren.

Ik citeer ook uit het boek Mozart Dialoge (1985) van de Duitse 
cellist en dirigent Nikolaus Harnoncourt: ‘Zodra een werk de com-
ponist verlaat, heeft de componist het niet meer voor het zeggen. 
Elke latere generatie benadert die muziek (een beetje) anders, som-
mige details treden meer op de voorgrond ten koste van andere. 
Maar dat is een fundamenteel recht van de interpreet, omdat mu-
ziek nu eenmaal uitgevoerd moet worden.’

En ook: ‘De perfectie-generatie heeft aan de uitvoeringspraktijk 
van Mozart iets wezenlijks en mogelijks onherstelbaars kapot ge-
maakt, door met hun fixatie op Werktreue [hij bedoelt hier duidelijk 
‘Texttreue’, nvda] niet te accepteren dat er een traditie van het on-
geschrevene is. Het zoeken naar de zo perfect mogelijke weergave 
van de notentekst heeft die traditie doorgeknipt, omdat de geschre-
ven notentekst niet altijd overeenstemt met de bedoelde inhoud.’

Laat het duidelijk zijn: het gaat niet over gelijk hebben of niet, er 
is geen waarheid.

Om nog eens over mijn eigen muziek te spreken: ik schrijf sinds 
enkele jaren mijn partituren zo dat ze de uitvoerder dwingen om 
artistieke beslissingen te nemen, om keuzes te maken. Ik vind het 
wezenlijk dat componist en uitvoerder de verantwoordelijkheid 
delen.

oorspronkelijke en tegelijk definitieve versie van een partituur is 
een typisch probleem van onze tijd, en niet van vroegere compo-
nisten en uitgevers. 

Men is zich dus meer en meer gaan toeleggen op – én beperken 
tot – het zo perfect mogelijk brengen van de zo origineel mogelijke 
tekst, van de ‘schoongemaakte’ noten, ‘com’ è scritto’. 

Dat uit zich vaak op onze grote scènes, waar tekst-perfectionisme 
jammer genoeg vaak samengaat met weinig geïnspireerde lezingen 
van de muzikale tekst. Dirigent Rafael Kubelik fulmineerde hierte-
gen toen hij stelde: ‘Wie heeft ooit bepaald dat perfectie gelijkstaat 
aan precisie?’ Wie oude opnames uit de eerste helft van de twin-
tigste eeuw vergelijkt met recente opnames, merkt dat er met veel 
meer lef, kleur en persoonlijkheid werd gespeeld dan vandaag – 
ook al is vandaag alles veel preciezer.

Als iedereen zich zo strikt mogelijk aan dezelfde tekst houdt, krijg 
je minder unieke versies, minder subjectieve uitvoeringen. Ook dat 
is iets van onze tijd – dat is standaardisatie zoals bij McDonald’s, 
of Starbucks of Ikea.

In realiteit gaat het hier uiteraard niet om een zwart-witverhaal. 
Doorheen de twintigste eeuw zijn de verschillende visies naast 
en tegen elkaar blijven bestaan, al heeft de objectieve lezing de 
overhand gehaald. Ik vermoed dat we momenteel op een boeiend 
kantelmoment zitten, waarin gevoelens duidelijk weer een grotere 
rol spelen.

Ethica

De volgende vraag vormt de kern van de zaak: heeft de uitvoerder 
bepaalde verplichtingen tegenover de componist? Heeft hij een 
opdracht? Een verantwoordelijkheid? Dat zou dan bijna een moreel 
gegeven zijn.



 

Conclusie

Geschiedenis, hoe iets vroeger gedaan werd, kan ons inspireren, 
kan ons leren hoe iets vroeger was, maar mag ons niet dicteren wat 
we moeten doen. Ik geloof daarbij in een gezonde balans tussen 
weten en intuïtie.

‘Music is not a thing, it is an act’, zegt Richard Taruskin in zijn 
Text and Act. Ook hoboïst en musicoloog Bruce Haynes (1942-
2011) beaamt dat: ‘We talk about music on the stand, but the notes 
on the paper aren’t the music at all. They are merely a recipe for per-
formers to follow.’

Een echt kunstwerk vergelijk ik graag met een stad. Iedereen wie 
er woont, denkt de stad te kennen, maar iedereen kent haar op een 
andere manier. Elke mening maakt deel uit van de ‘waarheid’.

Vragen als ‘hoe muziek uitvoeren?’ of ‘hoe trouw moeten we zijn 
aan de partituur?’ tonen aan hoezeer muziek (de muziekscène) 
vervreemd is van ons leven. We theoretiseren erover omdat ze geen 
vanzelfsprekende plaats meer heeft.

Tot slot een bekend citaat van de Amerikaanse componist John 
Cage (1912-1992): ‘The past must be invented, the future must be 
revised. Doing both makes what the present is. Discovery never stops.’

We moeten bewust omgaan met het verleden, maar het tegelijk 
ook in vraag blijven stellen, er creatief mee blijven omgaan, zodat 
we ons eigen verleden (onze eigen waarheid, onze eigen stad) uit-
vinden. De toekomst moeten we ook herdenken: waar willen we 
dat onze cultuur naartoe gaat? Is het niet tijd dat enkele zaken ver-
anderen? En dat is precies wat we nu, in het het heden, the present, 
moeten doen.

afbeelding 1: Frank Agsteribbe, For Paul Klee. Compositie voor piano solo.



 

drama

‘Tekst staat nog maar in de kinderschoen’ 
(J.J. Lamers)

rondetafel met Sarah De Bosschere, Sara De Roo, Jan Joris 
Lamers, Servaas Petrov, Tine Van Aerschot, Clara van den Broek, 
Lucas Vandervost, Michiel Vandevelde, Andy Van Kerschaver.
Moderator: Erwin Jans

Erwin – Net als muziek heeft theater een bijzondere verhouding 
tot het verleden. Je zou kunnen stellen dat theater uit een ritueel 
is ontstaan, en een ritueel is nu net het herhalen van een model-
handeling uit het verleden. Die herhaling, de terugkeer en de 
verhouding tot het verleden zitten ook in woorden als ‘re-petitie’ 
(re-: opnieuw), ‘re-pertoire’ (bibliotheek aan teksten die een groot 
deel van de theaterpraktijk omvatten), ‘hernemen’, ‘herschrijven’, 
‘herwerken’ ... Het gaat dus telkens over het re-(her-)interpre-
teren. Daarnaast is er ook een theaterpraktijk die zich daaraan 
probeert te onttrekken. Over de spanning tussen die twee theater-
praktijken zal een gedeelte van de discussie gaan.

 We starten met de lectuur van een aantal klassieke teksten, en 
herscheppingen daarvan. Ik geef het woord aan Sara De Bosschere, 
Sara De Roo en Clara van den Broek, die fragmenten voorlezen 
uit Hamlet van Shakespeare (in verschillende bewerkingen) en 
Medea van Euripides (ook in verschillende bewerkingen of her-
scheppingen).

Clara – We beginnen met Hamlet, in de oorspronkelijke versie 
van Shakespeare uit 1600/1602. De vertaling is van Willy 

 Courteaux. Dan horen we Hamlet-versies door Heiner Müller en 

Ter afsluiting wil ik u graag nog één opname laten ontdekken: de 
solist was één van die uitvoerders die zich met hart en ziel in de 
strijd gooiden, iemand die in de volle negentiende eeuw leefde en 
werkte, en die – gelukkig voor ons – in 1904 en 1906 nog enkele 
opnames kon maken, en zo een tipje van de sluier oplichtte over 
hoe er in de negentiende eeuw muziek werd gemaakt. Hij heet 
Alessandro Moreschi, de laatste castraat. Hij is te bekijken op tin-
yurl.com/upSchrift4-4. De intensiteit waarmee hij dit Ave Maria 
zingt, is vandaag ongehoord, maar veelzeggend.



 

Getrouwd! O godgevloekte haast, zo ras
en vaardig in ’t bloedschendig bed te storten!
Het is niet en het wordt ook nooit meer goed.
Maar breek, mijn hart, want zwijgen moet mijn tong.6

Clara – Ik lees nu een fragment uit De Hamletmachine 
 van Heiner Müller.
 Ik ben Hamlet niet. Ik speel geen rol meer. Mijn woorden hebben 

mij niets meer te vertellen. Mijn gedachten zuigen het bloed uit de 
beelden. Mijn drama zal niet meer plaatsvinden. Achter mij wordt 
het decor opgebouwd. Door mensen die niet geïnteresseerd zijn in 
mijn drama, voor mensen die het niets aangaat. Mij interesseert het 
ook niet meer. Ik doe niet meer mee.7

 
 En nu het stukje dat min of meer refereert aan de monoloog die 

Sara las.
 Ik breek mijn verzegelde vlees open. Ik wil in mijn aders wonen, in 

het merg van mijn botten, in het labyrint van mijn schedel. Ik trek 
me terug in mijn ingewanden. Ik ga zitten in mijn schijt, in mijn 
bloed. (…) Mijn gedachten zijn wonden in mijn hersenen. Mijn 
hersenen zijn één litteken. Ik wil een machine zijn. Armen om te 
grijpen benen om te lopen geen pijn geen gedachte.8

6  Shakespeare, William, Verzameld werk, Willy Courteaux (vert.), De Bezige Bij, 
Antwerpen, 2014, p. 743-744. 
7  Müller, Heiner, Het Eiland van het Grote Bloedbad: toneel, Marcel Otten (vert.), 
International Theater&Film Books, Amsterdam, 1990, p. 58.
8  Idem, p. 60.

Jan Decorte. Daarna volgt Medea, eerst in de versie van Euripi-
des, daarna in die van Oscar van Woensel en Jan Decorte.

Sara DR 
O, dat dit al te onreine vlees versmolt,
Ontdooide en tot een dauw zichzelf ontbond,
Of dat de Almacht’ge niet zijn hoog gebod
Gericht had tegen zelfmoord. O God, God,
Hoe mat, verschaald, bedorven en onvruchtbaar
Schijnt mij het pralen toe van deze wereld!
‘k Verfoei haar, ze is een ongewiede tuin
Die in het zaad schiet, geil en vunzig kruid
Omwoekert alles. Moest het zover komen?
Twee maanden dood, neen, niet zo lang, geen twee!
Zo’n edel vorst, die op zijn broer geleek
Als Phoebus op een sater; zo minzaam met mijn moeder,
Dat hij het niet verdroeg, wanneer de wind
Te ruw haar in ’t gelaat blies. Aarde en hemel,
Moet ik ’t herdenken? O, zij hing aan hem
Alsof de honger groeien bleef door wat
Hem stillen moest; – en toch, na slechts één maand –
Weg die gedachte – Zwakheid, uw naam is vrouw! –
Een kleine maand, nog voor het schoeisel sleet
Waarmee zij ’t lichaam van mijn vader volgde,
Als Niobe in tranen, – zij, ja, zij –
O hemel! zou een beest dat rede mist
Niet langer rouwen? – huwde met mijn oom,
Mijn vaders broer, maar hem niet meer gelijk
Dan ik aan Hercules; na slechts één maand,
Nog voor het zilt der ongerechte tranen
Gedroogd was in haar roodgewreven ogen,



 

gingen van het Argosschip – toen je gestuurd was 
om de vuurspuwende stieren onder het juk 
te brengen en de dodelijke akker te bezaaien.
De slang, die slapeloos in kronkelende bochten 
waakte rond de gouden vacht, heb ik gedood
en zo heb ik het pad naar je behoud verlicht.
Ik heb mijn eigen vader en mijn huis verraden,
ben met jou naar Jolkos in het land van de Pelion 
meegegaan, meer enthousiast dan wijs. Pelias 
heb ik gedood – de pijnlijkste vorm van sterven – 
door zijn dochters, heel zijn huis heb ik vernietigd.
En na al wat ik voor jou, ellendeling, gedaan heb,
laat je mij in de steek en neemt een nieuwe vrouw,
terwijl er zonen zijn. Als je die nog niet had 
zou je begeerte naar dat huwelijk te begrijpen zijn.
Waar is de trouw die je gezworen hebt? Ik kan 
het niet begrijpen. Denk je dat de god van toen 
niet meer regeert? Of dat er tegenwoordig 
nieuwe normen gelden? Je beseft toch dat je 
een belofte die je mij gedaan hebt breekt? 
Ach, mijn hand, waarnaar jij zo vaak greep,
en deze knieën, zomaar aangeraakt door een 
waardeloze man. Niets is er over van mijn hoop. 
Kom, alsof je een vriend was vraag ik je om raad.
Niet dat ik van jou iets goeds verwacht, maar toch.
Mijn vragen tonen dan hoe slecht jij bent.
Waarheen moet ik nu gaan? Soms naar mijn vaders 
woning, die ik mét mijn vaderland voor jou verried?
Naar Pelias’ arme dochters? Een mooie ontvangst 
zou ik krijgen, in het huis waar ik hun vader doodde.
Want zo is het nu. Voor mijn familie thuis ben ik 

Sara DB – Dit is een versie van Jan Decorte:
tisof
tisnie
daddist
slape
drome
sterreve
wadde
gedacht
vanniks
komt niks
tizal 9

Jan Joris – Dat doet aan John Cage denken. 

Clara – Nu een stukje Medea van Euripides. 
Medea spreekt tot haar echtgenoot.

Waardeloze lafaard. Erger woorden weet ik 
voor jouw slappe houding niet te vinden.
Kom je naar me toe? Je komt, na wat je hebt 
gedaan? Dit is geen moed of zelfvertrouwen,
een verraden vriend in het gezicht te zien.
Het is de ergste ziekte die er is op aarde, 
botheid. Maar het is goed dat je hier bent.
Mij lucht het op als ik je eens de waarheid zeg
en jou zullen mijn woorden pijn doen.
Ik zal bij het begin beginnen. Ik heb je gered
– dat weten alle Grieken die met jou aan boord 

9 Decorte, Jan, Amlett, 2001, https://www.bloet.be/app/uploads/2014/12/am-
lett-klein.pdf. <toegang 20/7/2017>



 

But do you know? 
You look at me
So intensely
So deeply
You know
Take me away from here
Take me to your country
That’s right where I wanna be
I don’t mind
Losing all I have
Losing my religion
I don’t mind
Whatever happens
If it’s you that I get back
Give me it
Give me it
I want you
I want you so badly
It’s true
All I really want is you
You’ve heard me 
No, don’t wait too long 11

Sara DB – Ik heb nog een stukje Jan Decorte. Dit is het eind van 
het stuk, Medea gaat haar twee kinderen doden.
ikebbun
frakskes
aange
daan
kaddet

11 van Woensel, Oscar, MedEia, Toneelgezelschap Dood Paard, Amsterdam, 1998.

een vijand en met mensen die ik niets had mogen 
doen, sta ik voor jouw plezier op voet van oorlog.
Daarom heb je me in de ogen van veel Grieksen 
gelukkig gemaakt, in ruil daarvoor. Een fantastische 
man heb ik aan jou, en zo trouw, verschrikkelijk, 
nu ik als vluchteling het land word uitgezet,
eenzaam, zonder vrienden, alleen met de kinderen.
Een mooie aanbeveling voor de jonge bruidegom
dat je zonen rondzwerven als bedelaars, en ik,
die je leven gered heb. O, Zeus, waarom toch 
gaf u goud dat vals is duidelijke tekens mee,
maar heeft het lichaam van een man geen kenmerk 
Om de slechte van de goede te onderscheiden? 10

Sara DR – Ik heb een versie van Oscar van Woensel uit 1998, die 
het stuk herschreven heeft vanuit het standpunt van het koor.

I look at Medea
And I see what she is thinking

Are you the one
That I’ve been waiting for
You’re the one I’ve been waiting for
Your eyes
Your body
Your voice
Your life
Let it be mine
It has to be mine
It’s mine

10  Euripides, Medea, Gerard Koolschijn (vert.), Athenaeum-Polak en Van Gen-
nep, Amsterdam, 2005, pp. 36-37.



 

schoo
stillekes
ligge
op uwe
rug
dan
kome
werwel
enzelage
opunne
rug
enkep
nesjal
genome
enun
oogskes
toegedekt
enkem ze
noche
kuske
gegeve
opunne
mont
enze lage
daar zo
stillekes
en bleek
kemun
hantjes
samegelee
dasse

kout
ense
vroege
mammie
waar
gaawe
naartoe
ksei naar
de doot
en se
vroege
waarisda
mammie
enicksei
innever
lant
enkem
ze mee
genome
naarde
kamer
de grote
kamer
inonzuis
enzop degront
gelegt
se vroege
zijnweral
enicksei
ja
enblijftnu



 

niseer
chedaan
nee mammie
zeidenene
ennij
zuchte
gelijk
denandere
toenda
kstak
ender
liep
wa speeksel
uitzij
montje
kemmet
afgkuist
ennetmes
ook
derwas
nifeel
bloet
een klei
plaske
oppun
witemtje
en wa truppels
ierendaar
toenemmek
ze trugge
legt

mekaar
konne
vasthoue
ense
vroege
niks
nimmeer
in die
kou
kamer
opde
vloer
van stene
endan
emmik gezei
mama
ee noch
werrek
enda
nemmik
gestoke
rechtin
unart
alletwee
ze pakte
nunantjes
vast en
ze schudde 
méun
koppekes
kemse



 

recht
nabove
en toen
emmik
geschreeë
een betje
maar
een klei
betje
voor mijn
jonkskes
die wech
ware
foor altij
door mij
en door
tmes
méun
schoon
bloetaan
mijn man
nekes och
u moeder
ee spijt
maarnu
issem
gestraf
tendader
nu eetem
niks
nimmeer 12

12 Decorte, Jan, “Betonliebe + Fleischkrieg” Medeia, 2001, beschikbaar op 
www.bloet.be.

bijeen
in tmidde
van de
kamer
innun
grijs
broekske
méun
bottinekes
en alle vensters
opegedaan
voor tlicht
van de
zon
dattopùn
lei
zo schoon
méun
gezichtjes
gelick
wollekskes
enkem
de sjal
wechedaan
dakkunoge
zach
ze blonke
noch
maarun
zieltje
was wech
ze keke



 

tafel, jij degene bent die het meest intens is bezig geweest met 
het voortdurend opnieuw brengen van dat grote klassieke re-
pertoire – van de Grieken, over Ibsen, tot en met Botho Strauß, 
Peter Handke … Waar ligt voor jou de kracht van dat repertoire? 
Waarom heb jij in je carrière als theatermaker voortdurend de 
noodzaak gevoeld om die teksten telkens opnieuw te ensceneren? 

Jan Joris – Er is een indianenstam die de dingen andersom ziet. 
Zij plaatsen het verleden niet achter zich en kijken niet vooruit 
naar de toekomst, maar plaatsen het verleden voor zich, en laten 
de toekomst achter zich. Dat wil zeggen dat je die toekomst zelf 
bent, en dat je kijkt naar het verleden. Ik ben als kind begonnen 
met Dickens, dan Dostojevski. De Nederlandse literatuur ben ik 
pas veel later gaan lezen, buiten wat ik moest lezen op school. Ik 
werd in mijn jeugd omgeven door teksten. Literaire teksten on-
derscheiden zich niet echt van dramatische teksten. Een groot ge-
deelte van romans bestaat uit dialoog, dus het is niet zo moeilijk 
om daar ook meteen toneelstukken in te zien. Ik kwam uit een 
toneelfamilie, dus ik moest eigenlijk wel met die teksten omgaan. 
Ik heb geprobeerd om daar aan te ontkomen, ik heb ook andere 
dingen gedaan dan alleen maar toneelspelen. Maar het punt is 
dat die teksten van toen de teksten van nu zijn. En dat er geen 
enkele dramaturg is die au sérieux te nemen is, die niet al die 
teksten om zich heen heeft staan. Ook als je een splinternieuwe 
tekst aantreft, ligt er altijd dat besef van die oudere teksten in. Er 
is geen enkel stuk van de schrijver die de stukken van Shakespea-
re heeft geschreven, dat niet een andere basis had. Alleen van The 
Tempest is, denk ik, geen bron terug te vinden. Het zijn allemaal 
herscheppingen. En of je nu een splinternieuw stuk speelt, of een 
interpretatie van een oud stuk, in het werkproces is dat verschil 
eigenlijk niet te merken. Je bent bezig met die tekst. Je wordt 

Erwin – Die voorbeelden geven een idee van wat herscheppen 
betekent. Ik stel even de mensen aan de tafel voor. Links van 
mij Michiel Vandevelde: hij werkte bij fabuleus, studeerde bij 
p.a.r.t.s., is choreograaf, curator, schrijver, en op dit ogenblik 
artist in residence bij Kaaitheater. Rechts van mij: Jan Joris La-
mers, artistiek leider bij Discordia, voorheen bij Onafhankelijk 
Toneel, en daarvoor bij Werktheater; heeft meer dan vijftig jaar 
theaterervaring.
Naast hem Lucas Vandervorst: voormalig artistiek leider van De 
Tijd, acteur, regisseur, behoort tot de generatie theatermakers die 
begin jaren 1980 in Vlaanderen is doorgebroken. 
Naast Lucas zit Tine Van Aerschot, begonnen als grafisch ont-
werpster, nu schrijfster, theatermaakster, dramaturge.
En dan de twee jongsten in het gezelschap: Servaas Petrov en 
Andy Van Kerschaver. Servaas is afgestudeerd aan de opleiding 
drama/acteren van het Conservatorium Antwerpen, en voert 
momenteel samen met Andy Van Kerschaver een artistiek onder-
zoek naar de roman L’étranger van Albert Camus. Ten slotte de 
drie dames die hebben voorgelezen: Sara De Bosschere, actrice 
en theatermaakster bij de Roovers en andere gezelschappen; Sara 
De Roo, lange tijd actrice en theatermaakster bij tg stan* en co-
ordinatrice van de acteeropleiding aan het Conservatorium Ant-
werpen, en Clara van den Broek, actrice en theatermaakster bij 
SKaGeN, en ook coördinatrice bij de acteeropleiding hier. 

Jan Joris – De drie gratiën …

Erwin – Of de drie heksen. (Lacht) Even terug naar wat ik zei in 
het begin: het idee dat theater heel erg verbonden is met tekst, 
repertoire, het herspelen, het herwerken van repertoire. Ik be-
gin graag bij jou, Jan Joris, omdat van de mensen hier rond de 

*Sara De Roo werkt intussen als freelance actrice en theatermaakster.



 

een aaneenrijgen van kijken naar de wereld. Ik verwijs hierbij 
naar een werk van Martin Creed, die momenteel in Den Haag 
een grote tentoonstelling heeft.13 Hij bracht het in 2000 aan op 
een muur van Tate Britain in Londen: the whole world + the work 
= the whole world.14 De titel van het werk is nummer 232 (omdat 
hij al zijn werken gewoon een nummer geeft in de loop van zijn 
carrière). Ik heb daar heel lang voor gestaan. Het werk heeft iets 
contradictorisch in zich. Je hebt de hele wereld, plus: het werk is 
de hele wereld. Wat doet uitschijnen dat de toevoeging van het 
werk aan de wereld niets verandert. Maar in een som is het zo dat 
je de somdelen kunt wisselen. ‘Het werk + de hele wereld = de 
hele wereld’ is een heel andere kijk op die som. Dat is een beetje 
de context waarin ik mij heb proberen begeven: dat je kijkt naar 
de wereld, en dat je werk verantwoord wordt door de wereld, en 
dat het werk niet de wereld verantwoordt. Net daardoor wordt 
het beeld plots op een heel andere manier zichtbaar, staat het werk 
in het midden, en zie je links en rechts echo en weerspiegeling 
van de wereld. Het werk wordt een drempel die de ruimte in twee 
snijdt, waardoor echo mogelijk is, en ook weerspiegeling. 
 Het repertoire is ook echo en weerspiegeling. En daardoor ook 
telkens weer nieuw, en opnieuw te interpreteren. Ik hou meer 
van echo en weerspiegeling dan van het begrip ‘interpretatie’. Er 
wordt in mijn omgeving vaak te veel vanuit interpretatie vertrok-
ken. Het is mijn obsessie, en ook mijn streven, om in interpreta-
tie te eindigen.

13 Creed, Martin, Say Cheese!, Museum Voorlinden, Den Haag, 
21 januari-11 juni 2017.
14 Creed, Martin, Work No. 232, London, Tate Britain. Zie tinyurl.com/
UPSchrift4-5.

ongetwijfeld beïnvloed door de tijd waarin je leeft, je spreekt de 
taal van nu, met woorden die tweehonderd of driehonderd jaar 
geleden niet werden gezegd, en die je dan toch gebruikt, om een 
beter begrip te genereren. Al die teksten die je kent en die om je 
heen zijn, zijn zo voortreffelijk, zo bijzonder, en hebben zozeer de 
tand des tijds doorstaan, dat je niet anders kunt dan je daarmee 
omgeven.

Erwin – Voor jou zijn die grote, oude teksten blijvend actueel. Ze 
zijn nog steeds aanwezig, dus je verhoudt je daartoe.

Jan Joris – Er worden nooit echt nieuwe dingen bedacht. Er 
bestaat maar een beperkt aantal plots. Goethe heeft ooit tegen 
Schiller gezegd dat ze nooit een nieuwe plot bedenken. Dat valt 
ook niet zo makkelijk te doen. We zijn gebonden aan een bepaal-
de cultuur. En een paar honderd jaar, dat is eigenlijk helemaal 
niks, we zijn niet zo erg veranderd.

Erwin – Lucas, ook jij gebruikt een tamelijk breed begrip van 
tekst, want je hebt met gedichten gewerkt, met filosofische tek-
sten, met romanfragmenten, met klassieke stukken … 

Lucas – Het vreemde aan tekst is dat taal een informatiedrager 
is. Dat is voor mij de grootste moeilijkheid in het werken met 
tekst. Want ik zie tekst ook als een esthetische zaak, als een vorm, 
waarin die communicatie mogelijk wordt. Dus voor mij is het 
meer nog een vormelijke kwestie dan een inhoudelijke. En her-
haling heeft daarin ook een deel: gedurende al die jaren is het 
werk aan het ene stuk de herhaling geweest van het vorige stuk, 
waardoor ik heel even mijn eigen publiek kon worden. Ik kon 
er dan even naar kijken, tot de wereld het omgaf en het van mij 
overnam, waardoor ik een andere weg in kon slaan. Maar het is 



 

van alle boeiende theatraliteit, en van kunst in het algemeen. Of 
ze nu uit het verleden komt, of het verleden citeert, dat maakt 
niet uit. 

Erwin – Nu we het over het hier en nu hebben, wil ik even de 
sprong maken naar Michiel en Tine, omdat ik denk dat jullie op 
een andere manier met tekst omgaan, met andersoortige teksten 
ook, en dat die op een ander moment in de voorstellingen terecht-
komen. Tine, kan jij iets vertellen over jouw praktijk met teksten? 

Tine – De teksten die ik gebruik, komen niet uit het theater, maar 
het zijn wel teksten uit de geschiedenis. Wat mij vooral boeit, is 
om een andere manier van begrijpen te krijgen op de dingen die 
ik dagelijks leef. Ik ga daarvoor onder andere op zoek naar hoe 
mensen in het verleden met dingen zijn omgegaan. Ik vertrek 
ook vaak vanuit de wetenschap. Als je bijvoorbeeld vandaag aan 
een olifant denkt, en wat dat dier voor ons betekent, kom je tot 
een bepaald beeld van de olifant, waar die vandaan komt, hoe hij 
leeft in zijn natuurlijke omgeving, enzovoort. Als je naar de der-
tiende eeuw gaat, kom je bij een totaal ander beeld van wat een 
olifant is. In onze contreien had toen niemand ooit een olifant 
gezien. Maar men tekende wel een olifant, omdat hij beschreven 
is door Aristoteles, en omdat Plinius de Oudere daarover geschre-
ven heeft. Als je die bronnen opzoekt, krijg je een geschiedschrij-
ving die losstaat van de geschiedschrijving die gebaseerd is op 
landen, oorlogen, vorstenparen, macht en geld. Je komt bij een 
geschiedschrijving die vanuit een heel ander vertrekpunt kijkt. Je 
komt ook te weten hoe mensen dachten over een aantal dingen, 
zonder kleuring door heroïsme of martelaarschap. Terwijl het 
evengoed gaat over essentie, en over emotioneel betrokken zijn 
bij de wereld waarin men op dat moment woont en leeft. Door 
op zoek te gaan naar andere bronnen, kom ik soms ook bij 

Jan Joris – Je hoeft daar niet op te anticiperen, bedoel je? Je hoeft 
niet van tevoren te denken: ik ga het heel anders doen, zo ga ik 
het doen, en het dan gaan doen en denken: ja, dit is het dan ge-
weest. Nee, het ontstaat, toch?

Lucas – Ja, absoluut.

Jan Joris – Dat is toch wat ik hardop denk. 

Lucas – Steeds hardop denken, ja. 

Jan Joris – Dat blijf je ook doen wanneer je speelt. 

Lucas – Ja.

Jan Joris – De ene opvoering is de andere opvoering niet, wat je je 
ook hebt voorgenomen. 

Lucas – Ja, maar ‘wat je je ook hebt voorgenomen’, dat is een heel 
belangrijke zaak. Zoals daarnet in de uiteenzetting over muziek is 
gezegd, wordt er vaak gesproken over de ‘bedoeling’: we gaan het 
spelen zoals de componist het bedoeld heeft. Daar zit een heel 
moeilijke redenering in. Je kan volgens mij op zoek gaan naar 
wat de componist beslist heeft, en wat de consequenties zijn van 
die beslissing. Maar als je op zoek gaat naar wat zijn bedoeling is, 
komt de interpretatie in de weg te liggen. Ik ben in mijn werk 
ook altijd op zoek gegaan naar wat mij tot beslissingen bracht, 
en dus naar datgene waardoor ik met de consequenties van mijn 
eigen beslissingen rekening moest houden. Dat bracht mij soms 
tot iets wat niet de bedoeling was. Terwijl ik, als ik vanuit de be-
doeling vertrek, mezelf voortdurend klemrijd, en niet meer in het 
hier en nu zit. En de ervaring in het hier en nu is net de kwestie 



 

op welke avond. Er is een totale vrijheid in hoe ze de tekst bren-
gen, wie wat zegt. Dus ondanks het feit dat het geen dialoogvorm 
is, worden ze wel gevraagd om in het nu-moment te zijn, om die 
beslissingen elke avond opnieuw te nemen, waardoor je soms 
tot heel interessante manieren van spelen en tot heel interessante 
spanningen komt. Het verhoogt ook het spelplezier, omdat het 
soms elkaar uitdagen wordt. Toneelspelers kunnen daar heel ver 
in gaan. Naarmate ze spelen en elkaar beter kennen, wordt het 
een steeds groter plezier om naar te kijken.

Erwin – Op welk moment wordt het vastgelegd? Net voor de 
voorstelling?

Tine – Het wordt nooit vastgelegd.

Erwin – In de voorstelling?

Tine – In de voorstelling zoeken ze het ook uit. Elke avond is an-
ders. Maar de tekst zelf, die ligt van A tot Z vast. 

Jan Joris – Hebben je toneelspelers dan niet de behoefte om wat 
een dag eerder zo geweldig goed is gegaan, te herhalen? 

Tine – Dat gebeurt, en dat kan tot op een bepaald moment, en 
dan zeg je: oké, nu is het genoeg geweest.

Jan Joris – En dat zeg jij?

Tine – Ja. Maar dat vinden zij zelf ook, dus ik hoef hen heel wei-
nig te zeggen. Ze zijn er vrij in.

dezelfde dingen uit als waarover jullie het daarnet hadden, bij-
voorbeeld eenzelfde tekst die herschreven wordt. Neem bijvoor-
beeld de vertalingen van Plinius de Oudere. Hij schreef een eerste 
soort totaalencyclopedie, Naturalis Historia, waarvan 37 boeken 
van de oorspronkelijk meer dan 100 bewaard zijn. Hij leefde in de 
eerste eeuw na Christus, en zijn boeken zijn verschillende keren 
vertaald. In de eerste vertaling uit de zestiende eeuw15 lezen we 
bijvoorbeeld dat een olifant zich voedt in de top van de boom, 
waar echter een draak leeft. De draak stort zich op de olifant, en 
wikkelt zijn staart rond de poten van de olifant terwijl hij in de 
nek van de olifant bijt omdat de olifant daar met zijn hand niet 
bij kan. De draak zuigt bloed uit de olifant, die neervalt, en de 
draak doodt onder zijn gewicht. Dan is er een achttiende-eeuwse 
vertaling16 waarin de draak geen draak meer is, maar een serpent. 
In een nog latere vertaling17 wordt de draak een slang. De tekst 
groeit dus telkens naar zijn tijd, net als die theaterteksten. Dat 
soort teksten is daarom voor mij heel interessant.

Erwin – Hoe probeer je dat te theatraliseren? Waarom vind je 
theater een medium om dat te vertellen?

Tine – Om dezelfde reden als wat de heren hier net zegden: het 
nu-moment is heel belangrijk. Het theater creëert een betrokken-
heid die niet ontstaat bij het gewoon lezen van een tekst. Daarom 
vraag ik aan alle acteurs dat zij de hele tekst leren, en als iedereen 
de tekst kent, moeten ze tijdens het spelen beslissen wie wat zegt 

15 Holland, Phileman, Pliny’s natural history in thirty-seven books, Scholar Select, 
Andesite Press, ed. 2015.
16 Bostock, John and Riley, Henry, The natural history of Pliny, H.G. Bohn, 
London, 1855-57.
17 Pliny (translated by W.H.S. Jones), Natural History, Loeb Classical Library, 
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1963.



 

of kennis te delen. Het is misschien wel een van de weinige plek-
ken waar dat nog mogelijk is op een vrije manier. Journalistiek 
en universiteiten zijn meer en meer geformatteerd geraakt. In 
Our Times was ik geïnteresseerd in die notie van het denken zelf, 
en stootte ik op een dialoog tussen de Franse filosoof Jean-Luc 
Nancy en de Duitse filosoof Daniel Tyradellis.18 Ik heb de dialoog 
voor die voorstelling bewerkt tot een gesprek tussen drie spelers. 
Dat was op dat moment relevant tekstmateriaal voor mij.

Erwin – Is er een duidelijke reden waarom je geen theaterteksten 
gebruikt?

Michiel – Een van de redenen is gewoon dat het niet mijn tra-
ditie is. De danstraditie is mijn referentiekader. Beeldende kunst 
sluit daar nauwer bij aan dan theater. Ik heb wel interesse in die 
(oudere) teksten. Volgend jaar ga ik lesgeven in het kask. Ik zie 
veel voorstellingen van kask-studenten die meer in de richting 
van dans of beweging gaan. Dus ik dacht: misschien wil ik met 
die mensen net een heel klassieke tekst gaan doen, en zien wat 
daar mogelijk is. Ik denk dat je om het even welk materiaal in je 
artistieke werk kunt gebruiken. Het komt erop aan welke opera-
ties je daarop toepast.

Erwin – Daar zal ik dadelijk op terugkomen. Ik zou nu eerst Ser-
vaas en Andy aan het woord willen laten, want zij zijn momen-
teel bezig met een bewerking van L’étranger van Albert Camus. 
Dat is geen theatertekst maar een roman. Kunnen jullie daar iets 
over zeggen? Onder meer over jullie proces, en de moeilijkheden 
waar jullie op stoten?

18 Nancy, Jean-Luc, en Tyradellis, Daniel, Wat doet ons denken?, Pelckmans, 
Kalmthout, 2015.

Erwin – Waarom gebruik je weinig bestaande theaterteksten? Zijn 
die niet boeiend genoeg?

Tine – Die zijn zeker boeiend genoeg. Het is niet dat ik daar niet 
mee wil werken. Mijn bronnen liggen nu eenmaal elders. Ik vind 
dat daar ook heel bruikbaar materiaal in ligt. Soms kom je tot 
dingen die zo onverwacht zijn, dat dat mooie geschenkjes wor-
den. Er wordt je tijdens het onderzoek soms zoveel materiaal in 
de schoot geworpen, ik kan daar geen nee tegen zeggen. Ik voel 
de behoefte niet om reeds gespeelde teksten te brengen. Mis-
schien komt dat nog, ik weet niet. 

Erwin – Hoe ga jij in jouw werk met tekst om, Michiel? Wat voor 
soort tekst gebruik je en hoe komen die teksten binnen?

Michiel – Ik kom van een dansschool, dus mijn referentiekader is 
heel anders. Ik kom van een heel andere traditie. Tekst is een van 
de vele materialen die ik gebruik, net zoals beweging of videoma-
teriaal. Voor mij is eender welk materiaal valabel om te gebruiken, 
historische en meer recente teksten. Het gaat vooral om welke 
operaties je op dat materiaal toepast, waarmee je dat materiaal van 
nu maakt. Welke compositietechnieken gebruik je, en wat vertel 
je daarmee? Ik ben een grote fan van de Franse cineast Jean-Luc 
Godard, vooral van zijn recentere werk. Daarin heeft hij veel ver-
schillende materialen gebruikt. Het is vooral door zijn compositie 
dat het iets heel anders wordt dan het oorspronkelijke materiaal. 
Dat is ook mijn benadering tot tekst- of bewegingsmateriaal. De 
laatste voorstelling die ik heb gemaakt, Our Times, vertrekt vanuit 
een vorige voorstelling waarin een citaat voorkwam: ‘In an image-
based culture, thinking is not a performing art.’ Voor mij is de 
ruimte van het theater een ruimte om te denken, om een discours 



 

Servaas – Camus heeft ook toneelstukken geschreven, maar die 
zijn even moeilijk te spelen omdat het dikwijls gaat om talking 
heads, of vertegenwoordigers van denkbeelden. Ik ging ervan uit 
dat L’étranger beter zou gaan, omdat het een monoloog is van een 
man. Ik dacht dat je dat wel levend kon maken voor een publiek. 
Maar het is met veel afstand verteld, dus dat maakt het toch weer 
moeilijk.

Erwin – L’étranger is het verhaal van een Fransman die vrij lukraak 
een Arabier doodschiet. Qua politieke context zit je daarmee wel 
middenin de actualiteit. Maar het probleem is dus dat het te veel 
een ideeënroman is.

Servaas – Camus heeft dat zelf ook wel ingezien. Hij is geëvolu-
eerd van filosoof naar romancier. Zijn laatste boek, Le Premier 
Homme, is pure romantiek. Hij wil daarin gewoon mensen be-
schrijven – ‘je vais parler de ceux que j’aimais.’ Hij wilde alleen 
nog over zijn jeugd in Algiers vertellen, in plaats van iets te willen 
bewijzen of een analyse mee te geven.

Andy – Ik wil graag nog iets zeggen over die actuele relevantie. Je 
zegt terecht, Erwin, dat L’étranger gaat over Meursault die een Ara-
bier neerschiet. Maar we hebben ontdekt dat wij Camus gekozen 
hebben om een andere reden. Met name om het filosofisch begrip 
van absurditeit. Het gaat voor mij niet zozeer om die daad, maar 
om een levenshouding die mij aanspreekt. Ik heb sympathie voor 
die man terwijl ik niet zo goed begrijp waar die sympathie vandaan 
komt. Want hij pleegt een moord, en dat keur ik natuurlijk af. Dus 
dat is een interessante contradictie. Het gaat me meer daar om dan 
om die context van een man die een vreemdeling doodschiet.

Servaas – Ik leg eerst even uit hoe ons project tot stand is geko-
men. Ik heb eind vorig jaar samen met een ex-klasgenoot een be-
werking gemaakt van L’étranger. Daar zijn een Nederlandstalige en 
een Franstalige theatervoorstelling uit voortgekomen. Toen stoot-
ten wij al op het probleem van de kartonnen figuur die het hoofd-
personage Meursault eigenlijk is. Andy en ik wilden oorspronkelijk 
een tweede voorstelling maken op basis van hetzelfde boek, maar 
daar zijn we nu van afgestapt omdat ons dat onmogelijk lijkt.

Andy – De figuur van Meursault lijkt meer een filosofisch concept 
van Camus dan een levende figuur. We stootten op de vraag: hoe 
krijg je die Meursault levend? Hoe krijg je hem gespeeld?

Servaas – Andy en ik hebben een andere soort opleiding genoten. 
Ik volgde hier een heel klassieke opleiding: ik ben gevormd aan 
de hand van tekst, en ik vind dat nog steeds het belangrijkste. Bij 
dit stuk zitten we met twee grote gegevens: vorm en inhoud. Er 
is enerzijds de vorm van de tekst, en anderzijds de interpretatie of 
de gevoelswaarde, en die is bij elke speler anders. Daarin verschil-
len Andy en ik van ingang.

Andy – Ik heb een opleiding Taal- en Letterkunde gevolgd (Frans-
Spaans), en daarna een opleiding drama (bij luca, Leuven), dus 
dat is op papier een heel goede basis om L’étranger te spelen. Maar 
in de praktijk blijkt het toch heel moeilijk. Servaas en ik bena-
deren het materiaal anders. Ik ben vooral vertrokken vanuit het 
literaire, vanuit de filosofie, bijna vanuit de herontdekking van de 
Franse literatuur. Terwijl Servaas meer vanuit de schoonheid van 
die taal is vertrokken, denk ik. Dat is ook interessant bij Camus, 
want hij is een dubbele figuur: hij zit ergens tussen filosoof en 
schrijver in. Je kan zijn romans an sich wel lezen, maar er zit ook 
een hele filosofie achter. En daar zijn we dus op gebotst.



 

taal en esthetiek) ingebed is in een context van bewustzijn, van 
filosofie. In die zin blijf ik als toneelspeler gefascineerd door het 
gegeven dat wij teksten van tweeduizend jaar oud inderdaad nog 
kunnen lezen, en daar nog altijd relevante zaken over onze mense-
lijke identiteit uit kunnen halen. Teksten van vijfhonderd jaar oud 
blijven links, rechts, horizontaal en verticaal verbindingen leggen 
doorheen de geschiedenis. De menselijke existentie, de psycholo-
gie, de emotionele ontwikkeling blijft mij enorm boeien. 

Sara DR – Als Sara het over continuïteit heeft, dan deel ik dat 
helemaal. Het gaat over die verhalen doortrekken tot nu, en 
aanbieden aan een publiek, voorstellen doen om te kijken of 
mensen daar iets aan hebben. Ik moet ook denken aan wat Frank 
Agsteribbe zei, over hoe opnames de uitvoeringscultuur hebben 
veranderd. Ik denk dat wij daarvan bespaard zijn gebleven in het 
theater. Er zijn heel weinig goede opnames van toneelstukken, 
dus wij hebben nooit de druk gevoeld om de ander te overstijgen, 
of de perfectie te proberen benaderen omdat de uitvoering altijd 
raadpleegbaar zal zijn. Een voorstelling is voor altijd verdwenen 
als die klaar is. Helaas ... maar gelukkig! 

 Van ons vier bij tg stan heb ik misschien de meest ambigue re-
latie met repertoire. Ik ben altijd het meest op zoek gegaan naar 
hedendaagse schrijvers, heb altijd gepleit voor schrijfopdrachten. 
Er is ook een ambiguïteit. Als we zelf een vertaling maken van 
een tekst, beweren we weleens dat we teruggaan naar de oertekst. 
Dat is natuurlijk absurd. Wij verzamelen alle vertalingen die we 
kunnen vinden in alle talen die we ook maar enigszins begrijpen. 
En dan maken we iets nieuws, waarvan wij denken dat dat dicht 
bij het origineel ligt, maar dat is zuiver nattevingerwerk. Toch is 
er de wil om dat oerbeginsel zo dicht mogelijk te benaderen. 

Servaas – Het gaat niet alleen om etnisch vreemd zijn. Het gaat 
erom dat iedereen vreemd kan zijn. Wat maakt mij eigenlijk 
anders dan jou? Je weet nooit hoe de ander zal reageren omdat 
hij nu eenmaal in een andere wereld leeft dan de jouwe. De 
gebeurtenissen van de dag kunnen op hem of haar een totaal 
andere invloed hebben, waardoor er een tegenreactie van afwij-
zing, van venijn kan komen. Het gaat om het aanvoelen van de 
gemoedstoestand van de ander. Camus omschrijft het gevoel van 
absurditeit als ‘de mens die vragen stelt, en de wereld die op een 
onredelijke wijze zwijgt’.

Erwin – Sara De Bosschere en Sara De Roo, jullie behoren tot 
twee gezelschappen, De Roovers en tg stan, die de repertoire-
gezelschappen van nu zijn geworden. Vroeger was dat de taak van 
grotere huizen, maar die hebben jullie overgenomen. Kunnen 
jullie iets zeggen over het belang dat jullie hechten aan de keuze 
om voortdurend dat repertoire te spelen? 

Sara DB – Een van de essenties voor mij bij het bekijken, lezen, 
herlezen, spelen van repertoire, is de idee van continuïteit. Wij 
zijn in een vermarkte kunstwereld vaak geneigd om de dingen 
product per product te verkopen. Maar wat mij boeit aan het 
medium theater, is het feit dat het ook de kunst is van de conti-
nuïteit, van het doorgeven van materiaal dat herschreven wordt 
tot een nieuwe tekst – materiaal dat een soms ongewild ander 
karakter krijgt door de actuele context waarin toneelspelers het 
brengen. De combinatie dus van wat jullie, Andy en Servaas, op-
merken bij Camus. Ik begrijp jullie tweedeling niet zo goed tussen 
de schoonheid enerzijds en de filosofie anderzijds. Voor mij com-
bineert interessant repertoire net die twee: je krijgt een bepaald 
beeld, en daarnaast weet je dat dat beeld (of een combinatie van 



 

van tekst, ik ben net daarom naar deze toneelschool gekomen. 
Ik vind het fantastisch om Medea te mogen lezen, zoals daarnet. 
En wat een plezier is het de opening van Athena te herlezen bij 
het begin van Ajax in de nieuw uitgegeven bundeling van de ver-
talingen van Griekse tragedies door Johan Boonen.19 Maar als ik 
eerlijk ben, is dat repertoire eigenlijk vooral een vorm van genot 
voor mijzelf, en wellicht ook voor de toeschouwer, omdat er een 
grote herkenning is op het vlak van taal en thema’s, maar – ik ben 
meestal een diplomatisch iemand van het enerzijds-anderzijds, 
maar deze keer ga ik vrijuit spreken – ik denk dat het repertoire 
eigenlijk een leugenachtige verhouding biedt tot de werkelijk-
heid, of toch een reductie. Het repertoire geeft een esthetisch 
genot en is daarom zo aantrekkelijk. Het is een behapbaar geheel, 
terwijl de werkelijkheid chaotisch is. Ik denk dat we zouden 
moeten proberen om eerlijker en nederiger naar de werkelijkheid 
toe te gaan. Daar heb ik behoefte aan. Bij SKaGeN hebben we 
trouwens nooit repertoireteksten gespeeld, behalve eentje, een 
deurenkomedie. Voor de rest gebruiken wij allerlei materiaal zoals 
interviews, documentaires, romans, scenario’s, enzovoort. Dat is 
ook vanuit een poging om dichter bij de werkelijkheid te komen. 
Ik zeg niet dat dat lukt. Maar het lijkt me niet zomaar evident 
om bijvoorbeeld de oorlog in Syrië te gaan vergelijken met wat 
Shakespeare heeft geschreven. Het is namelijk een heel andere 
oorlog. Natuurlijk zijn er altijd aspecten die terugkomen. Maar 
geen rekening houden met de discontinuïteit van het historische, 
is een onderschatting van die historiciteit. Ik herlas net nog een 
tekst van Dieter Lesage over Hamlet,20 waarin hij toont hoezeer 
we Hamlet niet begrijpen, en dat we Hamlet maar interessant vin-

19 De Grieken, Johan Boonen (vert.), Bebuquin, Antwerpen, 2016.
20 Lesage, Dieter, ‘Iets over Hamlet’, in: Dietsche Warande en Belfort, jg. 145, 
2000/6, pp. 723-743.

Erwin – Waarom? Is dat een soort waarheid die je zoekt? 

Sara DR – Ja, waarschijnlijk. We veranderen ook nooit plaatsna-
men of persoonsnamen. We gaan wel op zoek naar wat bijvoor-
beeld Tsjechov heeft betekend. Maar dat is heel persoonlijk, en 
heel relatief. 

Jan Joris – De vraag ‘waar gaat het eigenlijk over’, daar gaat 
het toch altijd over? Je leest stukken, en daar zit een verhaaltje 
in, maar waar gaat het over? En dan, op een gegeven moment, 
krimpt het opeens, en dan gooi je van alles weg, en opeens komt 
alles samen, en dan denk je: ah, daar gaat het over. Zoiets.

Sara DB – Het is vaak pas dan dat je erachter komt waarom je een 
bepaald stuk hebt gekozen. Want vaak is er een spanning tussen 
analyse en intuïtie. Door te werken en tot de waarom-vraag te ko-
men, begrijp je waarom je een stuk kiest. Het is als een psychoana-
lytisch object: het is onmogelijk om naar jezelf te kijken terwijl je 
in volle actie bent. Je hebt tools, vraagstellingen, filters nodig om 
het actuele moment te begrijpen. Repertoire kan zo’n tool zijn.

Clara – Ik zie repertoireteksten als perfect oefenmateriaal voor 
een acteur in opleiding, we gebruiken ze hier veel op school. Ze 
openen de verbeelding. Maar eens losgelaten in de wijde wereld 
heb ik meer en meer het gevoel dat repertoire niet zo’n geschikt 
materiaal is om die wereld tegemoet te treden. Want wat doen 
wij eigenlijk in het theater? We proberen de werkelijkheid zoals 
die ons omringt te begrijpen, te verwerken, en terug te geven in 
een beeld dat misschien iets van die werkelijkheid opheldert, of 
misschien nog complexer maakt. We spelen dus vooral toneel om 
ons te verhouden tot een complexe werkelijkheid. Ik hou enorm 



 

Clara – Ik begrijp dat er een beperkt aantal plots is. Ik begrijp 
ook dat we een onderdeel zijn van onze cultuur. We kunnen in 
zekere zin niet weg van het repertoiremateriaal. Maar waarom 
zou je niet iemand gaan interviewen die vandaag de oorlog mee-
maakt, iemand die vandaag geconfronteerd werd met honger? 
Waarom zouden we het niet hebben over onze eigen ervaring van 
de wreedheid van de wereld vandaag, hoe die tot ons komt en 
hoe wij daarmee omgaan? Waarom zouden we dat doen via de 
omweg van Shakespeare? 

Jan Joris – Maar ook de Syriër van vandaag behoort tot een cul-
tuur. Syrië is nu wel even terug naar de middeleeuwen gebombar-
deerd, maar het is een hoog cultureel land met een veel oudere 
traditie dan wij. Zij hebben ook hun Shakespeares. En ik ben 
ervan overtuigd dat je, als je goed gaat zoeken, die Syrische tek-
sten in Shakespeare kan terugvinden. Het is één grote mélange. 
Het Ottomaanse rijk en het christendom, dat zijn onvoorstelbare 
bronnen van literatuur. Dus, die vluchteling, die kent ook zijn 
Shakespeare wel. 

Erwin – Clara, stel je dan ook niet, samen met het repertoire, het 
medium theater in vraag? Als je zegt: ga spreken met iemand die 
de oorlog heeft meegemaakt, dan is de documentaire vandaag 
misschien hét medium om zulke dingen te vertellen over de we-
reld? Meer dan het theater? 

Clara – Dat is interessant, want we zijn momenteel bij SKaGeN 
bezig met de voorbereidingen voor een stuk over geld. Ik zag 
onlangs de reportage ‘Shadow World’ van Johan Grimonprez uit 
2016, over de misselijk makende verwevenheid van geld en wa-
penhandel. Ik bracht dat materiaal aan, en daarbij werd inderdaad 

den in de mate dat wij onszelf daarin weerspiegeld zien. Volgens 
Lesage proberen we Shakespeare dus tegen wil en dank als een 
‘allochroon’ – een allochtoon maar dan iemand uit een andere 
tijd – te integreren, net zoals we de allochtoon willen doen assi-
mileren zonder haar of zijn anders-zijn te erkennen. Shakespeare 
is iemand van een andere tijd, zijn werk gaat wellicht over heel 
andere dingen dan waar wij ons nu in herkennen. Maar we wil-
len per se alleen maar onze eigen reflectie in Shakespeare zien.

Jan Joris – Dat hangt af van de manier waarop je ermee omgaat. 
Shakespeare is een encyclopedie. Dat is een wonderlijk en onvoor-
stelbaar moment in de literatuurgeschiedenis. Een maniërist die 
alles lijkt te hebben gelezen en het repertoire in zich heeft. En het 
gaat niet om die verhaaltjes, het gaat zelfs niet om die stukken. Wij 
hebben onlangs As You Like It gedaan, en het gedemonteerd om-
dat we last hadden van het stomme verhaaltje dat er alleen is om 
ideeën te helpen verkopen. We kwamen op een andere volgorde. 
Uiteindelijk bleek het een ongelooflijk zwartgallig rotstuk te zijn. 
Veel erger dan je je kunt voorstellen, heel erg depressief. We had-
den er na die eerste paar opvoeringen enorme last van, het drukte 
op ons. Maar aan de andere kant was het zo dat je dacht: ja oké, zo 
moet het toch kunnen. De volgorde van de teksten van een stuk 
lag zeker in Shakespeares tijd niet vast en zo bleek onze drama-
turgie uiteindelijk goed aan te slaan. Het ging niet meer over het 
verhaaltje en er werden vragen gesteld over de betekenissen. Jullie 
hebben het steeds over materiaal, maar dat materiaal komt uit dat 
repertoire. Het gaat niet om de vastgelegde stukken. Van mij kan 
je al die verhalen, al die betekenissen en bedoelingen vergeten. Als 
je middenin je tijd staat, hoef je niet te gaan interpreteren, dan 
interpreteer je vanzelf. Maar zonder het repertoire ben je nergens, 
toch? Nergens. Dan heb je niks meer. Dan is je materiaal opgelost. 



 

herschikt het. Dat doe jij toch ook? Jij haalt willekeurige stukjes 
literatuur, en dat noem jij materiaal. Ik weet niet of je dat mag 
trouwens, want betaal jij rechten? 

Michiel – Ik betaal geen rechten, ik heb een fundamenteel pro-
bleem met auteurschap. Maar dat is een heel andere, ook heel 
oude discussie. Je zei het zelf: je maakt nooit iets origineels. Mijn 
werk staat ook niet onder auteursrechten, dus iedereen kan dat 
gebruiken. Maar om in te gaan op je vraag, Erwin: in het theater 
heb je alle mogelijkheden om alle soorten operaties op je mate-
riaal uit te voeren, om er allerhande compositietechnieken op 
toe te passen. Aan de universiteit mag je je paper bijvoorbeeld 
niet schrijven samen met mensen uit verschillende faculteiten. 
Je kan dus niet samenwerken. In het theater kan dat wel. Vanuit 
de danswereld heb ik geen noodzaak om bepaalde teksten of be-
paalde dansen terug op scène te brengen. Als je die noodzaak niet 
hebt, of die liefde voor dat repertoire niet een eerste aanzet is, 
kan je redelijk vrij omgaan met heel verschillende materialen en 
vormen in het theater. Maar als ik dan toch over repertoire moet 
nadenken: volgens mij is er een fundamenteel verschil tussen de 
conditie van deze tijd en vroeger, met name snelheid. Alles gaat 
nu veel sneller. Snelheid brengt met zich mee dat kennis of infor-
matie op een heel incoherente, gefragmenteerde manier naar ons 
toe komt. In oude repertoireteksten gaat het meer over lineaire 
verhalen. Ik omarm deze tijd. Ik merk dat er een grote nood is 
om terug grote verhalen te vertellen, maar ik denk dat dat abso-
luut niet hetgene is wat er vandaag moet gebeuren. Ik denk dat 
dat een vals idee is van de wereld waarin we leven. In mijn laatste 
voorstelling zegt een van de acteurs op een bepaald moment: 
‘Today I can say I see no world. There is not something like a cosmos 
or a universe, there is not one world, and maybe we should forget the 

de vraag gesteld: maar dat is geen theater, hoe gaan we dat op het 
theater brengen? Dat is net ons werk, lijkt me, om daar een nieu-
we dramatische vorm voor te proberen vinden. Als we het over 
geld willen hebben, hoeven we toch niet per se terug te grijpen 
naar De Koopman van Venetië?

Jan Joris – Het rare is dat je er niet omheen kunt. Een musicus 
kan ook niet om de middeleeuwse muziek, of om Mozart heen, 
ook al houdt hij er niet van. Dus ik zou zeggen, omarm het. En 
probeer er in godsvredesnaam niet bang voor te zijn. Het reper-
toire is niet chic, het is een grote mélange van alles wat maar ge-
meen en verworven is. 

Erwin – Michiel, je suggereerde dat theater een alternatieve bron 
van informatie zou kunnen zijn. Terwijl de media die we daar 
meestal mee verbinden – kranten, televisiedocumentaire, de uni-
versitaire productie – intussen meer geformatteerde vormen zijn. 
Kan je daar iets scherper op ingaan?

Michiel – Als ik deze discussie hoor, realiseer ik mij: dit is mijn 
wereld niet … 

Jan Joris – De wereld is vergeven van het repertoire. 

Michiel – Ja, maar de manier waarop er in de dans met repertoire 
wordt omgegaan, is heel anders dan de manier waarop er in het 
theater mee wordt omgegaan. 

Jan Joris – Er is niet één soort theater, er zijn er duizenden. Er 
zijn duizenden opvoeringspraktijken. Er zijn dus duizenden in-
terpretaties. Maar het is allemaal hetzelfde materiaal. Alleen: je 



 

Sara DB – Bij Jan Decorte staan er allemaal korte stukjes zin on-
der elkaar.

Erwin – Het zijn bijna partituren. 

Sara DB – Aan deze tafel zitten mensen die repertoire allemaal 
anders bekijken. Maar het blijft repertoire. Die dingen bestaan 
naast elkaar. Dat lijkt mij belangrijk. Het blijft moeilijk om het 
begrip repertoire te definiëren. Ik begrijp bijvoorbeeld niet waar-
om jij, Clara, spreekt over ‘leugen’ en ‘nederigheid’. En het script 
van een filmmaker of videast of beeldende kunstenaar, dat is al-
lemaal repertoire. Ik moet denken aan The All Erasment Painting 
van Robert Rauschenberg: dat was eerst een ‘painting’, en dan 
heeft hij dat ‘ge-erased’, en dan krijg je ‘all-erasment painting’. 
Moeten we dan terug naar de oude definitie van het woord reper-
torium? Alles wat op tafel ligt? Ik voel mij aangesproken als was 
ik een of andere conservatieve theatermaker die in lange gewaden 
Griekse tragedies brengt. Maar dat interesseert mij totaal niet. 
Alsof ik een stuk zou kiezen om een lineair verhaal. Het is zoals 
Jan Joris zegt: uiteindelijk zijn die verhalen dragers van een residu 
dat vaak over denken gaat, en intellect met emotie combineert, 
en al die existentiële thema’s. 

Jan Joris – Thomas Bernhard zegt: als ik de muziek niet hoor, en 
het ritme, als ik niet kan lopen op mijn gedachten, als ik geen 
stanza’s kan maken, als ik geen strepen kan zetten – hij gebruikt 
dus allemaal muziektermen –, dan kan ik dat ook niet maken. 
Pas als ik dat heb gemaakt, dan schrijf ik de tekst. En het won-
derlijke is, dan komen alle teksten in mijn hoofd die ik ooit heb 
gelezen. En als ik daar niet zeker van ben, ga ik lezen, en dan 
komen er heel veel teksten bij. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen 

word world at all.’ Ik denk dat je daarom ook geen claim meer 
kan maken op één traditie, alles is vermengd geraakt. Ik ben on-
langs gaan kijken naar een voorstelling van Felix Rothenhäusler 
in de Münchner Kammerspiele, waarover ik een artikel in Etce-
tera heb geschreven.21 Daarin gebruikt hij een scenario van beel-
dend (video)kunstenaar Ryan Trecartin. Dat is nieuw repertoire 
dat in ontwikkeling is. Hij omarmt een internet-slang-taal. Dat 
kom je heel weinig tegen in theaterteksten vandaag. 

Fragment uit Ryan Trecartin, The Re’Search (Re’Search Wait’s), Merve Verlag, Leipzig

21 Vandevelde, Michiel, ‘Het digitale acteren’, in: Etcetera, maart 2017, pp. 46 < 
http://www.e-tcetera.be/het-digitale-acteren> (toegang 24 juli 2017).
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Appendix (mailverkeer achteraf )

24 maart 2017
Lieve collega’s,
Dank dat jullie er gisteren waren.
Het ging allemaal snel, maar in combinatie met muziek en beeldende 
kunst gaf de namiddag toch een geschakeerd idee van onze relatie tot 
modellen uit het verleden.
We kunnen het gesprek natuurlijk eindeloos overdoen.
(Klein genderpuntje toch nog: ik reed me gisteren vast met het spreken 
over ‘de’ Syriër, maar ik kan het ook dichter bij huis/mijn lichaam 
houden: hoe zou ik mij onproblematisch uitdrukken middels reper-
toireteksten als dat repertoire voornamelijk door mannen is geschre-
ven? Zit er in het repertoire niet ook op dat vlak heel veel exclusie en 
miskenning van realiteit ingebakken?)
Maar wat was de conclusie gisteren prachtig: de betekenis schuilt 
uiteindelijk vooral in de muziek, de pauzes, het ritme, de zegging. 
Daarin hebben we elke dag al spelend de kans om een nieuwe wereld 
te scheppen.
(In de bijlage de tekst van Dieter Lesage over Hamlet. Misschien wat 
spielerei, maar dat gegeven van appropriatie is toch iets om over na te 
denken. Er schuilt een zeker geweld in.) 
Heel graag tot een volgende keer.
Clara

24 maart 2017
dear clara, van de meeste teksten weten we niet door wie zij precies 
geschreven zijn. literatuur bedrijven was nooit zonder gevaar. toneel-
teksten werden altijd geschreven door en in samenwerking met toneel-
spelers en onder een nepnaam gepubliceerd. ze putten uit het geheugen 
van de groep (in de breedste zin van het woord want vroeger bestonden 

dat wat ik schrijf een soort van ‘wereldtoneel’ is.22 En dat kan je 
ook wel merken aan zijn stukken. Over het repeteren gesproken, 
over het oefenen: wij dansen eigenlijk altijd alleen maar. Wij doen 
het via de mise-en-scène, en daar blijft uiteindelijk heel weinig 
van over. Maar elkaars tekst, daar komen we nauwelijks aan. We 
spreken erover, maar dat wordt niet eindeloos geramd. Het gevoel 
dat je in de ruimte staat, en dat je je termen kunt maken, en je 
pauzes kunt vaststellen, dát is noodzakelijk voor het maken van 
een stuk. En op het moment dat je daarmee bezig bent, stroomt 
ook de hele tijd de wereld binnen. Via de krant, en via de dingen 
die je moet lezen – die gaan erbij horen. Ook al verander je geen 
letter aan de vaststaande tekst, krijgt die toch een andere bete-
kenis, door de wetenschap van het nu en de wetenschap van het 
vroeger, en de vergelijking tussen bijvoorbeeld Hannibal en Irak, 
twee zaken die eigenlijk niet bij elkaar passen omdat ze in de tijd 
zo ver uit elkaar liggen, maar die een bepaalde betekenis krijgen 
op het toneel. Dat is zo belangrijk. Je moet eigenlijk alles kunnen 
toelaten. De basis is in feite muzikaal. Het zingen en de muziek 
liggen veel eerder in onze evolutie dan die stomme teksten die wij 
nu spelen. Tekst staat nog maar in de kinderschoen. 

Erwin – Ik heb het gevoel dat we ons daar allemaal wel in zouden 
kunnen vinden, in de idee dat een voorstelling te maken heeft met 
ritme, met klank, met muziek. Dat hoe verschillend de voorstel-
lingen ook zijn die gemaakt worden door de mensen hier rond 
de tafel, het onmiddellijk te merken zou zijn wanneer er een valse 
noot in zit.

Ik wil graag iedereen bedanken voor de bijdrage aan het gesprek.

22  Thomas Bernhard zegt dat in een van zijn op film opgenomen interviews en 
monologen.



 

van de onderstroom van agressie
tegen alles wat niet repertoire is.

Ik denk dat het misschien 
niet slecht was geweest als er ook
in het theatergedeelte 
een begin van onderscheid was gemaakt
tussen enerzijds uitvoeren, bewerken, heruitvinden
van bestaande teksten
en anderzijds het creëren of schrijven van nieuwe teksten.

Ik ben er ook van overtuigd dat 
het gesprek absoluut niet hoefde te gaan over
voor of tegen repertoire
maar dat het evengoed had kunnen gaan
over ‘en/en’.

De vraag of 
kiezen voor iets anders dan repertoire 
betekent dat je de eigen tekst
hoger inschat dan bijvoorbeeld
Shakespeare himself,
heeft zeker niet geholpen in het aanmoedigen
van een open, fragiel gesprek.

Ik vind het jammer dat na het mooie begin, 
het lezen van de verschillende versies,
er niet een meer open gesprek ontstond.

Ik vind het vooral jammer dat ikzelf toch
wat geïntimideerd was door de toon,

er geen aparte ontwerper, dramaturgen of regisseur). de stukken die 
onder de naam Shakespeare werden geschreven komen zeer zeker van 
een collectief, anders hadden ze nooit zo’n grote woordenschat ge-
had. van molière weten we ook dat hij zijn stukken liet opschrijven. 
misschien traden de verspreiders en uitgevers als echte mannen naar 
voren; maar dat moet je zien met begrip van onze christelijke traditie 
waar vrouwen en mannen archetypisch werden gescheiden en het niet 
‘bon ton’ was voor de dames om een beroep te hebben. (de huidige 
paus wil daar toch wat aan gaan doen. lees het interview in die zeit 
van twee weken geleden. heel interessant.) enfin, het repertoire is over het 
algemeen meer feminien dan je wel zou denken. lees de verhoudingen 
in de stukken van de renaissance, de genderwisselingen etc. ook in de 
negentiende eeuw waren de opdrachtgevers bijna altijd toneelspeelsters. 
vaak schreven en samenstelden, leenden en overschreven, interpreteer-
den en gaven zij zelf vorm (sarah bernhardt, ellen terry, ea) en dan 
werd de tekst gezamenlijk bijgeschaafd voor publicatie (als het daar 
al van kwam), want de meeste ‘stukken’ gaan verloren. (niet alles in 
het atelier is een lang leven beschoren). in deze tijd is de exploitatie zo 
op marktprincipes gebaseerd, alles moet door eenlingen gedaan zijn. 
en bij de beste dichters zijn heel veel vrouwen toch? enfin. syriërs zijn 
meestal zeer hoogopgeleid. hun repertoirecultuur is ook veel ouder dan 
de onze. (we weten daar te weinig van) dank voor je reactie, we moe-
ten nog maar eens doorspreken en dan met wat meer toneelleerlingen 
in het publiek.
liefs, jjl

29 maart 2017
Lieve Clara,
Dank je voor je lieve email.
Ik heb nog veel nagedacht over het gesprek.
Voornamelijk over het waarom 



 

waardoor ik in een zeer veilige zone bleef,
en niet wilde gaan naar die plekken
waar mijn twijfels en vragen liggen,
en waar het gesprek net interessant kan worden.

Los van dit alles, 
denk ik dat het zoals je zegt 
een mooi mozaïek was van 
modellen en omgang met materiaal
en dat is zeker voor de studenten 
een interessant gegeven.

Bovendien ben ik heel blij dat ik Anne-Mie Van Kerckhoven
heb horen spreken.
Lieve groet,
Tine

Mijn dierbare collega Sara De Roo en ik onderhouden een erg 
intensieve mailconversatie – het zou een niet te verslepen publica-
tie worden als we die zouden afdrukken. Dit debat bespraken we 
echter toevallig niet via mail. Sara stuurde me wel een paar foto’s 
van het gebeuren, onder de titel ‘loskomen van onze meesters’. 
Tijdens een van onze eveneens talrijke live gesprekken op ons kan-
toortje – Sara immer op een wiebelende oude De Studio-stoel, ik 
op een plastic bureaustoel op wieltjes – vroegen we ons af of we 
meer plaats moesten maken voor vrijheid en subversie, ook in ons-
zelf. Dat bracht ons dan tot ons favoriete onderwerp: hoe geven we 
onze toneelopleiding vorm ergens in de tweede helft van het twee-
de decennium van de eenentwintigste eeuw. Al onze wegen leiden 
naar … die vraag. 
(Clara)



 

beeld

The Present Past – deel 1
door Karin Hanssen

Wat betekent Escape the Model in de beeldende kunsten? Ik heb 
mijn bijdrage The Present Past genoemd en verwijs zo naar het aan-
wezige verleden of het hedendaagse verleden. In het eerste deel van 
mijn lezing schets ik de context, waarna kunstenares Anne-Mie 
Van Kerckhoven het woord neemt. Na Anne-Mie ga ik verder in 
op mijn eigen werk. 

In de bijdrage over drama hierboven wordt gezegd dat er maar 
een beperkt aantal plots bestaat in het theater, die altijd weer 
herhaald worden. Ik denk dat er ook in de beeldende kunsten 
slechts een beperkt aantal composities en motieven zijn, die zich in 
verschillende gedaanten herhalen. Ik heb daar een voorbeeld van 
gevonden in Time Magazine: de foto Station Attendant uit 1963. 
(afbeelding 1) Er is een ongelooflijke gelijkenis tussen deze foto en 
het schilderij van Johannes Vermeer: A Young Woman standing at a 
Virginal (afbeelding 2). De kever wordt een piano, de vrouw die 
in de garage bedient, is de pianospeelster, de Essotank wordt het 
schilderij met het engeltje op de achtergrond. Het licht valt op 
dezelfde manier, het raam staat aan dezelfde kant in de compositie. 
Je ziet dus compositorische gelijkenissen die waarschijnlijk louter 
toevallig zijn, maar erop kunnen wijzen dat er slechts een beperkt 
aantal composities en motieven zijn die wij blijven herhalen. Een 
ander voorbeeld van zo’n toevallige overeenkomst is De Kruisafne-
ming van Christus door P.P. Rubens (afbeelding 3). Daarnaast heb 
je een dramatische foto van Daniel Naupold van de Love Parade in 

21

3 4



 

Een ander voorbeeld is John Currin (°1962, vs) (afbeelding 7), 
die zich inspireerde op Lucas Cranach uit de zestiende eeuw (af-
beelding 8).

De Duits-Belgische kunstenares Kati Heck (°1979) (afbeelding 9) 
baseerde zich op Henri Matisse (afbeelding 10) voor haar compositie.

Duisburg in 2010, waar veel slachtoffers zijn gevallen (afbeelding 4). 
Toevallig zie je veel overeenkomsten in de dramatiek binnen die 
beelden. 

Ik geef ook enkele voorbeelden van kunstenaars die bewust terug-
blikken in de tijd, die kiezen voor de herneming van een bepaald 
werk, en daar een hedendaagse interpretatie aan geven. Lucas Van-
dervost sprak over interpretatie, over bedoeling, en over beslissing. 
Ik zal spreken over intentie: met welke intentie wordt een werk 
gemaakt? En wat is het gevolg van die intentie op een beeld dat 
redelijk sterk verwijst naar een beeld uit het verleden? 

Glenn Brown (°1966, uk) herneemt in zijn oeuvre vaak bestaande 
beelden. Brown creëert bijvoorbeeld een nieuw beeld (afbeelding 5) 
naar aanleiding van het zeventiende-eeuwse portret dat Rembrandt 
van zijn vrouw maakte (afbeelding 6).

5 6 7 8

9 10

JOHN CURRIN The Veil, 1999
Oil on canvas 44 x 32 inches (111.8 x 81.3 cm)
© John Currin. Courtesy Gagosian



 

Dat zijn enkele voorbeelden van kunstenaars die binnen hetzelfde 
medium blijven (van schilderkunst naar schilderkunst). Jeff Wall 
(°1946, Canada) (afbeelding 11) vertrekt vanuit een houtsnede van 
Katsushika Hokusai (18e-19e eeuw, Japan – afbeelding 12), en biedt 
daar een fotografi sch antwoord op. 

Sherrie Levine (°1947, vs) gaat zeer ver in het zich toe-eigenen 
van bestaande beelden (afbeelding 13). Ze heeft een werk herno-
men van Walker Evans (1903-1975, vs, afbeelding 14), met een 
tijdskloof van een veertigtal jaren tussen beide werken. Door die 
herneming krijgt het werk een totaal andere functie en betekenis, 
ook al blijft het beeld identiek. 

Dat is niet zoals Marcel Duchamp doet: hij koopt bijvoorbeeld 
een sneeuwschop in de supermarkt en plaatst die in een sacrale 
ruimte zoals een museum. Die sneeuwschop is dezelfde als in de 
winkel. Sherrie Levine daarentegen neemt een werk van Walker 
Evans, reproduceert het, en eigent het zich toe in een andere tijd 
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Jeff Wall 
A Sudden Gust of Wind (after Hokusai) 
1993
transparency in lightbox 
229.0 x 377.0
Courtesy of the artist



 

Afbeeldingen bij K.Hanssen, The Present Past deel 1:

1 Auteur onbekend, Station Attendant, 1963, foto, uit: Time Magazine.

2 Johannes Vermeer, Staande virginaalspeelster, 1670-73, olie op doek, 52 x 45 

cm, National Gallery, London.

3 Peter Paul Rubens, Kruisafneming, 1612-1614, olie op houtpaneel, 4,2 x 3,2 m, 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen. 

4 Daniel Naupold, Love Parade stampede, Duisburg, 2010, foto, 450 x 300 mm, 

Reuters.

5 Glenn Brown, Death Disco, 2004, olie op houtpaneel, 134 x 89 cm, Gagosian 

Gallery, New York.

6 Rembrandt, Saskia van Uylenburgh als Flora, 1634, olie op doek, Hermitage 

Museum, Sint Petersburg.

7 John Currin, The Veil, 1999, olie op canvas, 111 x 81 cm, Andrea Rosen Galle-

ry, New York. 

8 Lucas Cranach de Oudere, Venus, 1532, tempera en olie op houtpaneel, 37,7 x 

24,5 cm, Stadel Museum, Frankfurt Am Main. 

9 Kati Heck, Multikultisause, 2011, olie op doek, houten cup houders, glas, bier, 

wijn, 230 x 305 cm, privécollectie, België, Courtesy Tim Van Laere Gallery, Ant-

werpen.

10 Henri Matisse, Dans, 1910, 2,6 x 3,91 m, olie op doek, Hermitage, Sint-Pe-

tersburg. 

11 Jeff Wall, A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), 1993, kleurfoto transparant 

op lichtbox, 250 x 397 x 34 cm, Tate Gallery, Londen. 

12 Katsushika Hokusai, Travellers Caught in a Sudden breeze at Ejiri, ca. 1832, 

houtsnede.

13 Sherrie Levine, After Walker Evans 4, 1981, gelatin silver print, 12,8 x 9,8 cm. 

14 Walker Evans, Cotton Tenant Farmer Wife, 1936, Gelatin silver print, 20,9 x 

14,4 cm, Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art, New York.

dan het gemaakt is. Wat een documentaire foto was van het ver-
leden – volgens de intentie van Walker Evans – wordt in Levines 
tijd een conceptueel werk, een beeld uit het verleden naar haar tijd 
verplaatst, waaraan verschillende auteurs zijn verbonden. Op het 
eerste gezicht zijn beide werken identiek, maar ze hebben een an-
dere intentie en daardoor een andere betekenis. 

De zaak Tuymans/Van Giel toont aan dat appropriatie van beel-
den in de hedendaagse kunst nog niet door iedereen aanvaard 
wordt. De problematiek van de herhaling en het lenen van een 
beeld van iemand anders zorgde in dat geval voor een heuse rechts-
zaak. Enerzijds is er de foto van Katrijn van Giel, een portret van 
Jean-Marie Dedecker uit 2010, en anderzijds het schilderij A Bel-
gian Politician dat Luc Tuymans in 2011 maakte op basis van die 
foto. Omdat ik op dat moment aan het werken was aan mijn doc-
toraat over appropriatie in de schilderkunst, heb ik een kritische 
tekst gepubliceerd in het tijdschrift h art.23 Die tekst gaat over de 
traditie in de schilderkunst van het hernemen, fragmenteren of 
herinterpreteren van werk uit het verleden. Die traditie zorgt er-
voor dat kwaliteit tot op de bodem geperfectioneerd kan worden, 
en zorgt voor vernieuwing. Luc Tuymans selecteert uit een krant 
een documentair beeld dat in een andere context is ontstaan en 
verplaatst dat naar een schilderij, waardoor het een andere beteke-
nis krijgt. Hier komen we dus weer bij het begrip ‘intentie’ uit.

23 Hanssen, Karin, ‘Luc Tuymans: Plagiaat of appropriation art?’, in: H ART nr. 
137, februari 2015, p. 9.



 

De spiegel van Margareta Porete
door Anne-Mie Van Kerckhoven

Ik werk al tien jaar rond mijn affectie voor het werk van de mysti-
ca Margareta Porete. Alles kan ik hier dus niet tonen, maar ik wil 
wel iets zeggen over hoe mijn contact met Margareta Porete is ont-
staan, wat mij aan haar bindt en op welke manier ik toegang heb 
gekregen tot haar spiegel. Maar eerst en vooral wil ik een kleine 
historische plaatsing maken. 

Ontstaanscontext van mijn werkwijze

Ik begin met een citaat uit een brief van filosoof Ludwig Wittgen-
stein van 19 februari 1938:

‘Zich over zichzelf beliegen, zich over de eigen onechtheid belie-
gen, dat moet een bedenkelijke, ernstige invloed op iemands stijl 
hebben. Wat het gevolg daarvan zal zijn: dat men het echte niet 
van het nagemaakte kan onderscheiden. Zo mag de stijl van Mah-
ler te verklaren zijn, en in hetzelfde gevaar verkeer ik zelf.’24

Nu, in datzelfde geval verkeer ook ik voortdurend, en ik vind het 
interessant om in die gevaarlijke zone te vertoeven. Het is mijn 
natuurlijke reactie op de intellectuele situatie van de eeuw waarin 
ik geboren ben, en waarvan ik een product ben: de twintigste eeuw 
– de eeuw van de collage, de montage, de manipulatie en de in-
doctrinatie. Na de val van de eerste atoombom, rond 1945, ontstaat 
onder andere in Parijs een revolte tegen de consumptiemaatschappij 

24  Nedo, Michael, Ludwig Wittgenstein, Ein biographisches Album, C.H. Beck, 
München, 2012, p. 282.



 

Als studenten van de Academie hadden sommigen van ons inten-
sieve contacten met een groep germanisten/linguïsten/performers, 
die op dat moment aan de uia (Universitaire Instelling Antwerpen) 
studeerden. Naast hun studies waren zij erg actief als organisa-
toren en performers van avantgardespektakels in de Antwerpse 
kunstscene. Binnen de universiteit richtten zij het kk-centrum 
(Kunst- en Kultuurcentrum) op. Door hun goede neus voor wat 
er cultureel gezien internationaal baanbrekend was, konden zij 
kort op de bal spelen. Bovendien konden ze gebruikmaken van de 
infrastructuur en netwerken van de universiteit en uitwisselingen 
opzetten met bijvoorbeeld de New Reform Galerie in Aalst. Zo 
werden de op dat moment meest vernieuwende films uit Duits-
land getoond en kwamen belangrijke exponenten van het Engelse 
fringe theatre op bezoek. Genesis P. Orridge en Cosy Fanni Tutti 
traden op als Coum Transmissions, later met nieuwe leden als de 
industriële muziekgroep Throbbing Gristle. Ze treden nog altijd 
op als Psychic tv. Hun werk toen was een seksueel geladen overlap 
tussen installatiekunst en heidens ritueel, wat voor heel wat com-
motie zorgde op klaarlichte dag, naast de refter van de uia. In dat 
kader vond in die periode een uitwisseling plaats tussen academie-
studenten en jonge wetenschappers.

Omdat voor mij inhoud, boeken en teksten altijd evenwaardig 
plastisch materiaal zijn geweest als de materiële grondstoffen en 
technieken waarmee ik werk en creëer, vond ik het altijd vanzelf-
sprekend om letterlijke, of lichtjes veranderde citaten te verwerken 
in mijn tekeningen en schilderijen, als een soort verluchting. Net 
zoals men in de middeleeuwen teksten ‘verluchtte’. Ik gebruik ti-
tels van boeken om reeksen van werken te benoemen die ik onder 
invloed van een bepaald boek gemaakt heb. Grote projecten ba-
seerde ik op inhoudstafels van voor mij onontkoombare bronnen. 
De indexen van inspirerende boeken heb ik systematisch gebruikt 

en haar interne logica om aantallen en diversiteiten te bespelen. 
Lettrisme, situationisme, en zelfs Eisenstein in zijn essay Mutterleib-
versenkung,25 bekritiseren de manier waarop de maatschappij zich 
aan het ontwikkelen is. Zij onderkennen dan al de gevolgen van 
fragmentatie en expertsystemen op de manier waarop onze herse-
nen werken. Zij onderkennen de intieme link tussen de vertechni-
sering van de maatschappij en het systematisch onderdrukken van 
lustgevoelens, met de mogelijkheden tot het commercieel uitbui-
ten van het domein dat daarvoor geschapen wordt. 

In 1974, na mijn studie aan de Koninklijke Academie van Ant-
werpen, begon ik Wittgenstein en de Sade te lezen, ik abonneerde 
mij op The New Scientist. Het verwarde mij dat ik in de kunstge-
schiedenisboeken geen vrouwen tegenkwam waaraan ik me kon 
spiegelen. Onbewust leed ik aan de tegenstrijdigheden die de 
maatschappij mij in al haar facetten voortdurend opdringt, en ook 
aan het feit dat er zoveel verzwegen wordt.

Wanneer een uia-student, Luc Steels, mij in 1977 vroeg om een 
computeranimatie te maken om zijn doctoraat in de Artificiële 
Intelligentie aanschouwelijker te maken, werd voor mij duidelijk 
dat alle mensen van eenzelfde generatie met dezelfde vraagstukken 
worstelen, en dezelfde perspectieven nastreven. Steels wist toen 
nog niet – of nog maar net – dat hij wetenschapper, en geen mu-
zikant zou worden. De titel van zijn doctoraat was Computer Si-
mulation of Parser, een computersimulatie van een vertaalmachine. 
Die ervaring heeft voor mij de weg geopend naar wat nu mijn ma-
nier van werken is. En die wil ik hier uitleggen, en niet zozeer mijn 
bronnen tonen, want dan wordt het een seksshow. En ik denk niet 
dat dat de bedoeling is …

25 Sergej Michajlovitsj Eisenstein, MLB, Plongée dans le sein maternel, Hoëbeke, 
Paris, 1999.



 

deelname aan een tentoonstelling, zag hij die tekeningen en zei: 
‘Die tekeningen, die zijn interessant. Jij recupereert het werk van 
Margareta Porete.’ Ik antwoordde: ‘Nee, ik heb mij gebaseerd op 
een boek uit 1848 van Victor Géhant.’ Maar dat boek bleek een 
recuperatie van het gedachtegoed van de mystica Margareta Porete. 
Die vrouw schreef in Parijs in 1300, op haar 62e, een boek met als 
titel Le miroir des âmes simples et anéanties et qui seulement demeu-
rent en vouloir et désir d’amour (De spiegel der eenvoudige, vernietig-
de zielen, die enkel in wil en verlangen naar liefde verwijlen).26 Dat 
boek is een van de laatste romans chevaliers en een van de eerste 
mysteriespelen.

Ik had nog nooit van Porete gehoord, dus ik ben op zoek gegaan 
naar haar boek, dat ik uiteindelijk in de universiteitsbibliotheek in 
Antwerpen gevonden heb. Toen ik de inleiding las, leek het alsof 
ik een meter door mijn stoel zakte: op dat moment was ik name-
lijk mijn ‘Seks en Technologie’-project aan het afronden, een grote 
onderneming waar ik in 1995 mee begonnen was. Poretes boek was 
een gelijkaardig project, maar dan van zevenhonderd jaar geleden. 
Onder invloed van heel ingrijpende veranderingen in het maat-

26 Porete, Marguerite, Le Miroir des âmes simples et anéanties, traduit par Max 
Huot de Longchamp, Albin Michel, Paris, 1984/1997.

bij de ontwikkeling van mijn beeldende theorieën. Meestal bestaat 
de invloed simultaan uit meer dan één bron, omdat tijdens het 
werk vergeten verbanden terug aan de oppervlakte kunnen komen.

Kennismaking met Porete

Maar nu dus over mijn kennismaking met de Henegouwse mystica 
en dichteres Margareta Porete. In de jaren 1990 heb ik in Parijs een 
boek gekocht uit 1848, La Science du Bien et du Mal, van een zekere 
Victor Géhant. Hij legt daarin het verband tussen het feit dat we 
slapen (niet: dromen), het feit dat we goed en kwaad van elkaar 
onderscheiden en het feit dat we denken dat we een ziel hebben.

Geïnspireerd op zijn boek heb ik verschillende tekeningen ge-
maakt. Ik heb dat boek naast mij gelegd, met de korte inhoud 
bovenaan. En in mijn grote collectie blote-vrouwen-boeken (soft 
porno tot aan de Seksuele Revolutie) heb ik een exemplaar gezocht 
waarin ik inspirerende figuren vond. Gedurende een aantal op-
eenvolgende dagen heb ik één bepaald hoofdstuk met een van die 
vrouwen verbonden. In 1999 gebruikte ik deze wijze van werken, 
omdat ik, weer eens verliefd, een manier moest vinden om mijn 
onrust te kanaliseren. Het was heel goed om op een systematische 
manier tekeningen te maken waarin ik deze heel uiteenlopende, 
uitdagende bronnen met elkaar verbond. Zo veranderde de absur-
diteit van die verliefdheid in creatief doorzicht, zodat ik verder kon 
met mijn leven. (Het schijnt dat systematisch verliefd worden een 
eigenschap is van melancholici om de eentonigheid van telkens 
weerkerende onvermijdelijkheden te kunnen verdragen.) Zo heb 
ik een zeventiental tekeningen gemaakt en die serie La Science du 
Bien et du Mal genoemd. 

Toen Paul Vandenbroeck, conservator van het Museum voor 
Schone Kunsten, op bezoek kwam in verband met mijn eventuele 
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Over de gelijkenis met mijn project wil ik het volgende zeggen. 
Vanaf 2005 (en zonder dat ik het wist eigenlijk al vanaf 1999, zie 
mijn gebruik van La Science du Bien et du Mal van Victor Géhant) 
heeft alles wat ik maak onrechtstreeks met Margareta Porete te 
maken. Met de inhoud van haar werk maar ook met het feit dat 
ze bestaan heeft en dat ik dat weet. Bij het eerste contact met haar 
boek kwam de gedachte in mij op dat ik een reïncarnatie van Pore-
te was. Omdat mijn ‘Seks en Technologie’-project zich op dezelfde 
manier tegen zichzelf gebruikt met voor handen zijnde, hedendaag-
se technieken en intellectuele technologie – met het doel gebruiks-
aanwijzingen te geven, ter bevrijding. Waar ik als ‘HeadNurse’ 
van 1995 tot 2004 door middel van tekeningen, computerwerk, 
films, muziek en installaties een soort van Morele Herbewapening 
in werking zette vanuit dezelfde problematieken als indertijd de 
Miroir – met onder meer de spanning tussen sterfelijkheid, natuur 
en vrijheid, maar ook tussen sterfelijkheid, moraliteit en autoriteit. 
En tussen liefde, annihilatie en conceptualisering. Dat alles leidt 
tot een erotisering van de verhouding ik-realiteit. Het werk dat 
het ongemak dat voortkomt uit de scheiding tussen hoofd en hart, 
rede en gevoel probeert te bedwingen, is een poging terug eenheid 
te brengen in wat de steeds voortschrijdende beschaving, de intel-
lectuele ontwikkeling van de mens uiteenrukt.

schappelijk bestel orkestreerde zij een soort woorden- en begrip-
penoorlog tussen conservatieve en progressieve denkbeelden. Daar-
tegenover plaatste zij zichzelf als een mediërende louterende kracht 
die, los van enig stelsel van goed en kwaad, los van opgelegde 
dualiteiten en inkapselende normenschalen, een opening aanbood 
voor vrijheid en gemoedsrust. Alles wat toen heilig was, stelde ze 
in vraag, alleen de Urewut, de allesverslindende liefde tot God, in 
feite de liefde tot heel de schepping, was het overleven waard.

Zij was een uitgesproken vertegenwoordigster van een ketterse 
groep, de Broeders en Zusters van de Vrije Geest. Margareta 
Porete was een geletterde vrouw, in die tijd een zeldzaamheid. In 
het Oudfrans schreef ze een dialoog tussen verschillende allego-
rische figuren: Liefde (Amour), de Ziel (L’Âme), Rede (Raison), 
de Kleine Heilige Kerk (Sainte-Église-la-Petite). Haar boek was 
tegelijk een praktische handleiding, waarin ze de ontwikkeling van 
de ziel in zeven stappen uiteenzet. Het laatste stadium daarvan is 
de vereniging met het goddelijke wezen, die nog binnen dit leven 
kan plaatsvinden. Vooral dat laatste was voor de kerk een heikel 
punt. De essentie van haar werk stelt dat mensen zo’n graad van 
volmaaktheid kunnen bereiken dat ze één worden met God. Dat 
is enerzijds een typisch mystiek thema en anderzijds ook de kern 
van het denken van de Vrije Geest. Margareta bouwt daarop ver-
der en schrijft dat wanneer mensen dit niveau bereiken, ze afstand 
doen van de deugden. Het belang van de Rede is dan voorbij. Die 
behoort tot de Kleine Heilige Kerk (de kerk van de clerus, regels 
en rede) en niet tot de Grote Heilige Kerk (de kerk van de liefde), 
waarin de ziel bevrijd en vernietigd is. Op maandag 1 juni 1310 
werd zij samen met haar boek op de brandstapel verbrand op de 
place de Grève in Parijs.



 

universele liefde die alles verbindt, het is de liefde voor de naakte 
realiteit zelf, voor het hier en nu. Een soort erotische verhouding 
als het ware tot het hier en nu.
Die drie mensen heb ik dus een gesprek laten aangaan. Ik heb elke 
keer een figuur genomen, een stukje tekst uit het ene boek, en ge-
zocht naar een analogie of een antwoord in het andere, en dan ook 
het derde boek daaraan gerelateerd. Dat heeft een heel interessant, 
lang stuk moeilijke tekst opgeleverd. Om die eventueel om te zetten 
in klaardere taal ben ik bij verschillende schrijvers gaan aankloppen, 
maar veel succes had ik daar niet mee. Voor mij blijft de tekst inspi-
rerend werken – steeds meer na elke nieuwe lezing. De trialoog is 
orakeltaal, je kan er op verschillende manieren gebruik van maken 
omdat hij zo hermetisch is. Het drie-gesprek waarin de filosofische 
taal, de taal van de alchemist en de taal van de mysticus aan elkaar 
gewaagd zijn, werkt als een spiegel waarin iedere lezer, al naargelang 
van de persoonlijke ontwikkeling, het hare of het zijne leest. Die is 
dus multi-interpretabel, zoals de gregoriaanse gezangen.

De centrale vlakken zijn stukjes zelfklevend papier. Ik heb deze 
werken bewust gemaakt op heel goedkoop papier, op knutsel-
papier voor kinderen dat ik in Parijs gekocht had. Kunst ontstaat 

In de lente en de zomer van 2005 heb ik de serie tekeningen I’ll 
Rob You gemaakt. 

Het werksysteem waarbinnen ze tot stand kwamen, was een vari-
atie op mijn beproefde formule: ik ging met verschillende bronnen 
tegelijk aan de slag, en parallel daaraan heb ik met trial and error 
uit Poretes boek de juiste fragmenten geïsoleerd. Als een medium 
stuurde ik de keuze ervan door de juiste blotevrouwenposes uit 
een bepaald softpornovolume als centrale afbeelding te gebruiken. 
De andere bronnen zijn boeken van en over Giordano Bruno (de 
wetenschapper, alchemist en kosmoloog uit de zestiende eeuw) en 
Eros et Civilisation van Herbert Marcuse, in 1995.

Ik heb 36 tekeningen, collages op papier gezet over een periode 
van 12 weken. Het geheel werd een trialoog, een gesprek dat zich 
op elke nieuwe tekening rond één bepaalde figuur opstelde. Bij 
die drie mensen – Porete, Bruno, Marcuse – heb ik eenzelfde soort 
pijn ontdekt, waarover ze elk in hun eigen jargon spreken. Een 
intellectuele pijn van ‘het zich niet meer heel kunnen voelen’, wan-
neer hart en brein niet meer op elkaar afgestemd zijn, hun connec-
tie verbroken hebben. Deze pijn wordt uitgesproken vanuit een 
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Iedereen kent wel het verhaal van de Heilige Maria Theresia, die 
vrijwillig het speeksel van haar zieke vriendin opdronk om ook 
ziek te worden. 

Tentoonstelling 2014

Ik wil ten slotte graag nog vertellen over een tentoonstelling die ik 
in 2014 maakte. Het was de laatste eenpersoonstentoonstelling die 
ik in mijn galerij in Antwerpen gemaakt heb, en die ik 3 Carrels 
(Degenerate Costumized Solutions) heb genoemd. Ik hoorde die 
titel – Degenerate Costumized Solutions – in een reclame over stof-
zuigers op de bbc. Hij kwam mij op dat moment heel erg van pas. 
Die expo werd opgebouwd rond de inhoud van het tijdschriftje 
Playgirl Magazine. De manier waarop ik die werken maakte, vindt 
zijn inspiratie in het impressionistische muziekstuk La Fontaine 
d’Arethuse van Karol Szymanowski uit 1910. Hoe hij het timbre als 
structuur gebruikte, bracht mij op het idee een agressief soort col-
lages te maken in verscheurde en kapotgetrokken prints op plastic. 
Als basisbeelden nam ik bladspiegels van het tijdschrift Playgirl 
uit Baltimore, uit 1958. Die combineerde ik met teksten uit het 
boek Éléments de rythmanalyse: Introduction à la connaissance des 
rythmes van de neomarxistische socioloog Henri Lefebvre uit 1992. 
Maar ook met fragmenten uit de eerste teksten die ik creëerde op 
de computer in 1980. De werken in de tentoonstelling zijn telkens 
opgebouwd rond de inhoud van een specifiek hoofdstuk van Pore-
tes Le miroir des âmes simples. Haar individualiteit en passie over-
lappen hier met de mijne.

De ruimte van de galerij was onderverdeeld in drie velden, die 
allen refereerden aan de coderingsmachine Enigma (ca. 1920, 
Duitsland); het decoderingsprogramma en de eerste computer Co-
lossus (1943, uk) en de eerste parallelle dataverwerkingsunit, ‘The 

in de handeling van een proces, ondanks de handelingen van het 
maken, het mag geen doel op zich zijn. Minderwaardig materiaal 
gebruiken werkt in sommige gevallen bevrijdend. Zo omzeilt men 
de druk van de kunstgeschiedenis – zoals die in de boeken staat, 
zal ze mij worst wezen. Soms heb ik de behoefte aan een vrijplaats 
en die vind ik letterlijk in de keuze van mijn materialen.

Libertijns denken

Ik dacht eerlijk gezegd dat ik dat zelf had uitgevonden, zo’n tria-
loog door de eeuwen heen – mensen uit de dertiende, zestiende en 
twintigste eeuw met elkaar in dialoog laten treden. Onlangs heb 
ik in bed gelezen dat Bernard le Bovier de Fontenelle, een Franse 
libertijn en verlichtingsfilosoof uit de zeventiende en achttiende 
eeuw, op die manier verschillende boeken heeft geschreven. Hij 
vond dat wetenschappelijke vorderingen moesten openstaan voor 
de gewone mens, ook voor vrouwen. Vanuit een voor die tijd revo-
lutionair standpunt heeft hij Entretiens sur la pluralité des mondes 
(1686) geschreven. Het gaat over rekening houden met, en open-
staan voor hoe andere mensen denken. Het is heel eigenaardig dat 
die instelling altijd in nauw verband heeft gestaan met het seksue-
le. Ik ben volop aan het bestuderen hoe ik dat onder woorden kan 
brengen, die fascinatie ... Het extreme eindpunt van die libertijnse 
ideeën ligt bij de Sade, die heel pervers was. Maar dat waren de 
mystici ook. Elisabeth Roudinesco stelt in haar boek de vraag: 
‘Waar begint de perversie, wie zijn de perverten? Het is diegene 
die, sinds het ontstaan van het woord in de middeleeuwen, de 
reputatie heeft te genieten van het kwaad, van de vernietiging van 
het zelf en de ander.’27

27 Elisabeth Roudinesco, La part obscure de nous-mêmes : Une histoire des pervers, 
Albin Michel, Paris, 2007.



 

En dat zijn de werken die daaruit voorgekomen zijn. Ze zijn alle-
maal 1,5 x 1 m groot. 

Ter afsluiting vind ik het belangrijk te zeggen dat ik voornamelijk 
werk maak waarin het verschil onduidelijk is tussen het bronmate-
riaal en de manipulatie ervan. Zo kan ik collages maken van oud en 
nieuw, samen met elementen die ik zelf uitgevonden heb. Samen 
ook met bronnen als tijdschriften die inspelen op de lust naar seks, 
en afbeeldingen van interieurs van alle tijden. Die interieurbeelden 
zie ik als mandala’s, bestaande uit meubels. Ik herinterpreteer ze, 
vervorm ze en voeg er tekstfragmenten en imaginaire vormen aan 
toe. Dankzij die elementen kan ik de nieuwe, door mij gemaakte 
mandala’s in mindmaps veranderen, die als plastische theorieën in 
een installatie of tentoonstelling tijdelijk tot rust komen. 

connection Machine’ (1983, usa). Die apparaten zijn uitvindingen 
die, door hun gebruik voor oorlog en spionage, de ontwikkelingen 
naar een digitale maatschappij in de twintigste eeuw gestuurd heb-
ben. Ik heb drie carrels, of studiecellen, gemaakt, die elk voor een 
van die machines staan. Het zijn drie mobiele kasten waarin men 
quasi-afgezonderd tot persoonlijke studie kan komen. 
Hier zie je de verschillende stappen om het werk van Szymanowski 
te integreren in mijn werk. 

2013, Porete



 

zit iets ‘oer’ in ons wat heel slim is, wat veranderd is in de loop 
van de ontwikkeling, maar toch nog altijd in ons zit. Daarom 
ontstaat kunst ook, om daar terug mee te spelen, en daar terug 
naartoe te komen. 
Maar ik moet wel zeggen dat ik lang last heb gehad met de 
kunstgeschiedenis, ook met het sérieux dat rond kunst hangt. Ik 
heb ook mezelf heel lang niet au sérieux willen nemen, en ik wil-
de liever niet te veel te maken hebben met het commerciële appa-
raat rond kunst. Maar de mens moet overleven, en eigenlijk is dat 
nog niet zo slecht. Ik ben een product van de jaren 1970: kunst 
en geld, dat kon niet. Maar in principe … Er zijn verschillende 
manieren om daarmee om te gaan. Het is zoals met alchemie 
waar lood in goud kan veranderen zonder dat er intrinsiek iets 
aan het soortelijk gewicht verandert.

Man in het publiek
Heel interessant bij jou is hoe je eerst doet, en vervolgens een 
soort van – ik ga het foute woord gebruiken – ‘bevestiging’ zoekt 
in de kunstgeschiedenis. Dat is een omgekeerde beweging tegen-
over de vorige gesprekken over de relatie tot het repertoire.

Anne-Mie
Ja, dat is zo. Maar ik denk dat die persoon ... een Nederlander … 

Iemand in het publiek
Jan Joris Lamers!

Anne-Mie
Ja, ik denk dat dat bij hem ook zo werkt. Dat miste ik bij die 
twee jonge mensen (Servaas Petrov en Andy Van Kerschaver, 
nvdr). Zijn ze alle twee weg? Dat is dom. 

Reacties van het publiek

Man in het publiek
In de vorige presentaties was er altijd een gevoel van worsteling 
met het repertoire: hoe verhoud je je tot het model, hoe interpre-
teer je, enzovoort? Bij jou werkt het historische materiaal eerder 
als een stimuleringsbox, een bom energie. Ik vroeg me af of jij 
zelf bezig bent met zoiets als kunsthistorische correctheid. 

Anne-Mie
Ja, natuurlijk. Maar in het begin van mijn kunstenaarsbestaan 
ben ik heel eenvoudig zonder enig plan begonnen, met mijn 
onderbewuste te reinigen door middel van tekeningen. Mensen 
met expositieruimtes die bij mijn toenmalige vriend over de vloer 
kwamen, boden me tentoonstellingen aan. In het begin voelde 
ik helemaal geen affiniteit met de kunstgeschiedenis. Maar zon-
der die connectie ben je gedoemd om te herhalen wat tot op dat 
moment in de kunst gebeurd is. Of je het wilt of niet, je wordt 
met die geschiedenis geconfronteerd, omdat die geschiedenis van 
iedereen is. Die zit in ons, in onze genen, in ons vlees. De verdie-
ping in die geschiedenis is bij mij in omgekeerde zin gegaan. Ik 
ben van buiten naar binnen gegaan, steeds meer. Ik ga op zoek 
naar de juistheid van bepaalde dingen. Maar er zijn veel dingen 
die ik al uit mezelf gevonden had: zoals gezegd was ik al zelf, 
door mijn werk, met scha en schande doorheen die kunstgeschie-
denis aan het ploeteren.
Je komt soms tot bepaalde conclusies, soms krijg je ineens een 
doorzicht, en dan ga je op zoek naar bronnen om te zien of wat 
je denkt geen raaskallerij is. Einstein heeft dat trouwens ook 
gezegd: als je heel nauwkeurig naar de natuur kijkt, kan je even 
slim worden als door al die theorieën aan de universiteiten. Er 



 

hebben. Maar aan de andere kant is dat ook heel verfijnd, vind 
ik. Ik zie daar een allusie in naar oerafbeeldingen van de figuur 
Baubo. Zij keek door haar tepels en sprak met haar vulva. Ze 
danste op zo’n obscene manier dat alle melancholische, teneerge-
drukte vrouwen terug konden lachen.
In mijn ‘Seks en Technologie’-project’ heb ik 95 vrouwen met ter-
men uit de artificiële intelligentie en de thermodynamica verbon-
den zodat ik ze kon schilderen in een obscene dans, uitgevoerd 
om melancholische mannen én vrouwen op te beuren. 
Op Griekse vazen zie je heel andere vrouwenbeelden. De be-
roemde vazen die als huwelijksgeschenk werden gegeven, gaven 
gedragscodes voor vrouwen aan: hoe ze zich in bepaalde omstan-
digheden moesten gedragen, wat ze mochten aandoen ... Toen 
de filosofie als doctrine ontstond, werden er wetten gemaakt 
waarmee het dier ‘vrouw’ beteugeld moest worden. Zo mocht ze 
niet spreken met bepaalde mannen. Haar eerste mantel is haar 
huis, waar ze de baas is. Buiten is kleding haar tweede mantel. De 
codes en gebruiken – wat ze mag tonen aan andere mannen en 
wat niet – is haar derde mantel. Dat staat allemaal op zo’n vaas, 
op zich ook een zinnebeeld van de vrouw als leegte, als ding dat 
moet opgevuld worden door de man, de filosofie van de man. 

Wat mij betreft, komt dat waarschijnlijk ook omdat ik mij van 
jongs af aan bewust ben geworden van hoe sturend opvoeding, 
media, boeken, en leerboeken kunnen zijn. Iedereen zou dat 
boekje van Eisenstein moeten lezen: Mutterleibversenkung of 
mlb.28 Je vindt de tekst op het internet. 

Vrouw in het publiek
Ik zie dat je onder andere vrouwenfiguren citeert, zoals ze door de 
eeuwen heen voorkomen. Maar die afbeelding is ook heel poli-
tiek. Wat betekent zo’n citaat uit een klassiek seksboekje voor jou?

Anne-Mie 
Ik heb een hele grote collectie. Op een gegeven moment ben 
ik die beginnen onderverdelen in categorieën. Een beetje zoals 
Louis-Paul Boon, maar toen wist ik nog niet dat hij dat ook had 
gedaan. Ik heb dat wel om een andere reden gedaan, denk ik. Ik 
vind de manier waarop die vrouwen zich tonen, merkwaardig. Ze 
refereert duidelijk aan de oer-afbeeldingen van de Dea Nutrix, of 
de vrouw die haar borsten aanbiedt, oude afbeeldingen vanuit het 
begin van onze civilisatie. Op een subliminaal niveau zenden ze 
nog steeds dezelfde boodschap uit door diezelfde houdingen met 
hun handen of hun lichamen, of hoe ze kijken naar de kijker. Ik 
gebruik daarom alleen maar bronnen tot aan de Seksuele Revo-
lutie, omdat daarna de filters zijn weggevallen. En met die filters 
kan ik werken: er mogen zaken niet getoond worden, omdat ze 
te vanzelfsprekend zijn, of omdat ze taboe zijn. Je komt bijvoor-
beeld regelmatig foto’s tegen met volledig naakte pin-upgirls met 
alleen een riem om. Dat is eigenaardig. Men kan denken: volgens 
die fotografen moet het bovenste niets met het onderste te maken 

28 Sergej Michajlovitsj Eisenstein, MLB, Plongée dans le sein maternel, Hoëbeke, 
Paris, 1999.



 

The Present Past – deel 2
door Karin Hanssen

Nieuw werk en model29

Afbeelding 1 is een polaroid die ik nam van een video-opname 
van de film The Thrill of it All van Norman Jewison uit 1963. Af-
beelding 2 is het schilderij dat ik maakte van de polaroid. In dit 
geval heb ik het beeld niet letterlijk overgenomen, maar een aantal 
elementen weggehaald, omdat ik van een foto een tijdloos beeld 
wilde proberen maken, dat tegelijkertijd een terugblik inhoudt. 
Ik heb de polaroid genomen in 1994. Toen ben ik gestopt met zelf 
nieuwe beelden te creëren, en ben ik fotografische beelden uit het 
verleden als bronmateriaal gaan hergebruiken. Ik wil gebruikma-
ken van de herhaling, de verplaatsing en de terugblik. De titel van 
het boek dat ik schreef over appropriatiekunst in de schilderkunst 
tijdens mijn doctoraat,30 is dan ook De Geleende Blik: in Dialoog 
met de Tijd (2016). Van kunstenaars die zich, bijvoorbeeld voor het 
maken van schilderijen, baseren op fotografische beelden wordt 
gezegd dat ze die beelden stelen, maar ik noem het ‘lenen’, want 
ze voegen er iets aan toe. Het oorspronkelijke beeld blijft bestaan, 
dus je verliest niets. 

29 Alle reproducties van de werken van Karin Hanssen zijn gemaakt door foto-
graaf Bert Danckaert.  
30 Ik ben in 2009 begonnen met onderzoek in de kunsten, rond verplaatsing. Ik 
deed een BOF-onderzoek ism de UA, waarin ik een tijdreis heb gemaakt naar de 
zeventiende eeuw. (Normaal gezien werk ik rond de jaren 1950, 1960 en 1970.) 
Dan was er mijn doctoraat rond appropriatiekunst, afgerond in 2016. Op dit 
moment voer ik aan KASKA een nieuw postdoctoraal onderzoek over vrouwelijke 
auteurs en modellen, en gender in het algemeen, binnen de schilderkunst. 
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De schilderijen, titels en reeksen

Hiernaast zie je een paar voorbeelden van schilderijen die ik maakte.
Afbeelding 3, Memo, komt uit een reeks van werken met als titel 
Unveiled. De eerste foto’s waarop ik mij baseerde, waren zwart-wit-
beelden omdat ik zelf wilde bepalen hoe ik met kleur omging. Ik 
probeerde op een subtiele manier kleur toe te voegen. Geleidelijk 
aan ben ik met meer uitgesproken kleuren beginnen werken. Dat 
zie je in Garden (afb. 4), Couple (afb. 5) en Passing 1 (afb. 6). (De 
titels van mijn reeksen zijn bijna allemaal geleende titels, zoals van 
de film The Thrill of it All. Individuele werken geef ik meestal ei-
gen titels.) Deze werken hebben kleine formaten, gemiddeld 50 x 
60 cm, gemaakt met olieverf op doek.

Eind jaren 1990 ben ik meer met landschappen gaan werken, en 
met landschapsfoto’s, waardoor de formaten van de werken gro-
ter zijn geworden: 70 x 100 cm tot meer dan 2 m. Zie de werken 
Scene 2 (afb. 7), Cades Cove (afb. 8) en View (afb. 9). Ik heb dat 
gedaan voor de ervaring van de toeschouwers: zo kunnen ze in het 
beeld stappen, in de illusie. Naast de rugfiguur is het gestuurde 
kijken een gegeven dat veel terugkomt in mijn werk: mensen die 
zich laten instrueren om op een bepaalde manier door een frame 
te kijken, zoals in Cades Cove. Of zoals in View, waarin een vrouw 
naar het landschap kijkt door een vooraf geïnstalleerde kijker die 
slechts beperkt kan bewegen. 
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The Approach (afb. 12) geeft een voorbeeld van die identiteitspro-
blematiek. Ik kan me inbeelden dat het moeilijk is voor identieke 
tweelingen om individueel de zoektocht naar de eigen identiteit 
aan te vangen, zonder steeds, door je omgeving en bij jezelf, ge-
confronteerd te worden met die identieke andere, zeker als die an-
dere bovendien hetzelfde gekleed gaat. Ik streef ernaar om binnen 
een beeld verschillende vormen van identiteit met elkaar te laten 
samenkomen, of tegenover elkaar te plaatsen. 

Wat in mijn werk ook dikwijls voorkomt, is de fluïditeit rond 
grenzen: het overschrijden of het bepalen van grenzen. Dat zie je 
in The Raft (afb. 13) en Catching Butterflies (afb. 14). In Catching 
Butterflies staat een vrouw op haar tuinterras, dat grenst aan de on-
gerepte natuur. Van de voorgrond naar de achtergrond probeert zij 
een vlinder te vangen, maar de natuur maakt een tegenbeweging 
van de achtergrond naar de voorgrond: ze overwoekert het muur-
tje. Het is alsof de natuur haar grammetje wil terughalen, en haar 
eigen territorium weer probeert op te eisen. Een rechte lijn schijnt 
niet voor te komen in de natuur. De natuur vernietigt de rechte 
lijn door ze te overwoekeren. 

Window Shopping (afb. 10) en abc (afb. 11) horen tot de reeks abc 
123, verwijzend naar het nummer van The Jackson 5. De tekst van 
dat liedje gaat over je gevoelens structureren en vereenvoudigen 
tot het alfabet of tot tellen. Dat vond ik interessant: structuren 
gebruiken om dingen die niet (of moeilijk) te structureren zijn, 
toch onder controle te proberen te krijgen. Die beeldenreeks gaat 
over het ontwikkelen van je eigen identiteit, en de grens waar dat 
problematisch kan worden. Daarom gebruikte ik The Jackson 5: 
Michael Jackson kende het verschil niet meer tussen zichzelf en 
het publieke personage dat hij aannam. Mode, zoals in abc, is een 
heel belangrijk gegeven in de zoektocht naar identiteit, omdat je 
door het uniforme van de mode, die tijdelijk is en steeds veran-
dert, de mogelijkheid hebt om je al dan niet aan te sluiten bij een 
peer group, of je af te zetten tegenover je ouders, of tegen de vorige 
generatie.
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Ambiguïteit in het referentiewerk. De rückenfigur

The Idle Servant van Nicolaes Maes uit 1655 (afb. 17) is een voor-
beeld van een zeventiende-eeuws schilderij dat ook gebruikt werd 
als opvoedkundig beeld (net als de vazen waarover Anne-Mie het 
had). De plaats van de vrouw was binnenshuis: zij bestierde het 
huishouden en moest het huispersoneel onder controle houden. 
Ze was passief of statisch, had weinig bewegingsvrijheid. De man 
opereerde buitenshuis en was actief. 

De beelden die ik gebruik, lijken meestal onschuldig. Ze gedra-
gen zich zoals een wolf in schapenvacht, of zijn als de appel van 
Sneeuwwitje. Ik werk heel graag met eenvoudige, sensatieloze beel-
den, omdat die misbruikt kunnen worden. 

Afbeeldingen 18 en 19 geven twee versies weer van het schilderij 
De Vaderlijke Vermaning, of De Galante Conversatie, van Gerard 
Ter Borch. Die titel werd honderd jaar later aan het schilderij ge-
geven door een graficus. Je ziet een rugfiguur, of Rückenfigur: een 
figuur die met de rug naar ons toegekeerd staat. We kennen dat 
motief van Caspar David Friedrich, maar het kwam al op de ach-
tergrond voor sinds de renaissance. De zeventiende-eeuwse Gerard 
Ter Borch heeft die achtergrondfiguur naar de voorgrond gehaald 
en tot een zelfstandig motief gemaakt. 

Afbeelding 15 toont een selectie van het bronmateriaal dat ik heb 
gebruikt. Dat bestaat uit zwart-witbeelden uit de eerste periode, en 
kleurenfoto’s. Verder werk ik ook met beelden die ik vind op het in-
ternet, of met filmfragmenten, zoals uit The Thrill of it All, een film 
met Doris Day. Afbeelding 16 toont de affiche van de film. Ik zag 
een relatie tussen de inhoud van deze film en de zeventiende-eeuwse 
genreschilderkunst. De film is redelijk manipulatief, wat mij enorm 
shockeerde, want ik had mij heel goed vermaakt tijdens het bekij-
ken ervan. Hij gaat over een huisvrouw, gehuwd met een succesvolle 
gynaecoloog. Zij komt toevallig in de reclamesector terecht, maakt 
reclame voor Happy Soap, en is plots een beroemdheid. Als gevolg 
daarvan is het gezin in crisis: de kinderen zijn verloren en de man, 
die daarvoor heel trots was op zichzelf, krijgt een zware identiteits-
crisis. De cel van dat gezin staat symbool voor de maatschappij. De 
onderliggende boodschap van de film is dus dat het maatschappelij-
ke evenwicht verstoord raakt als vrouwen te ambitieus zijn.
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Daar is zij dus het rolmodel: het voorbeeld van hoe een galante 
vrouw zich moet gedragen. Aan de andere kant was dit beeld voor 
de man een erotisch tafereel omdat de soldaat op de stoel een munt 
aanbiedt. De vrouw met het zwarte kapje naast hem is de bemid-
delaarster voor een bordeelscène. De galante dame is nu plots een 
prostituee. De zeventiende-eeuwse vrouw werd aangemaand om 
zich galant te gedragen, ze moest binnen blijven, terwijl de man 
zich mocht amuseren en buiten de wereld verkennen. Zo kregen de 
schilderijen twee ladingen, die ieder een ander geslacht aanspraken. 

Ik begon mij, net als Anne-Mie met de holle vaas, in te beelden 
dat die vrouw eigenlijk een holle chocoladefiguur is wiens beteke-
nis bepaald wordt door de context en de personages rondom haar, 
dus door alles behalve zichzelf. Ze is een lege betekenaar, je kan 
alles op haar projecteren. Verder is de rugfiguur ook interessant 
omdat ze als een medium, of tussenschot, kan geplaatst worden 
tussen de toeschouwer en de scène in het beeld (waar ze zelf ook 
naar kijkt). De toeschouwer, maar ook de kunstenaar zelf toen hij 
het schilderij maakte, worden herhaald in het beeld van die rugfi-
guur, omdat ze dezelfde houding aannemen. 

Kunstenaars van vandaag gebruiken vaak fotografische beelden 
als bronmateriaal voor het maken van hun werk. In de zeventiende 
eeuw zou je kunnen spreken van protofotografische beelden: men 
gebruikte de camera obscura, en nam het beeld over via letterlijke 
projectie. Net zoals de foto als tussenschot tussen de werkelijkheid 
en het schilderij staat in het geval van appropriatie, zo is in de 
zeventiende eeuw de protofoto (of het geprojecteerde beeld van 
de camera obscura) het tussenschot. Die tussenschotten zijn een 
hindernis tussen de rechtstreekse waarneming van de werkelijkheid 
en het uiteindelijke schilderij, en tegelijk een doorgeefluik. Philip 
Staedman heeft daarover een studie gepubliceerd.31 Voor mijn eigen 

31 Staedman, Philip, Vermeer’s Camera. Uncovering the truth behind the master-
pieces, Oxford University Press, Oxford, 2002.

Afbeelding 20 toont een aantal herhalingen en varianten van dit 
schilderij, gemaakt in het verleden. Er zijn meer dan 100 van die 
hernemingen gemaakt. Als fragmenten van de ene variant met 
fragmenten van een andere worden samengebracht tot een nieuw 
beeld, noemt men dat een pastiche. De eerste twee beelden zijn 
officieel van Gerard Ter Borch. Het derde beeld (rechts bovenin 
afb. 20) heeft ongeveer dezelfde compositie, maar omdat de vrouw 
een partituur vastheeft heet dat schilderij De Muziekles. 
Kijk naar de vrouw in al die varianten: ze ziet er identiek uit, maar 
de betekenis verandert. Bovendien was haar betekenis ambigu. Aan 
de ene kant was haar galante houding bedoeld om de vrouw op te 
voeden. (Ik verwees al naar de vazen waar Anne-Mie het over had.) 
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The Borrowed Gaze/Variations gtb

Wat heb ik met al die informatie en bevindingen gedaan? Ik ben 
vertrokken van de oorspronkelijke schilderijen uit het verleden, 
de oude varianten, en heb nieuwe composities gemaakt, nieuwe 
varianten. 

Het schilderij dat Gerard Ter Borch maakte van Helena van der 
Schalcke als kind (1648) vond ik bijvoorbeeld een interessante 
achtergrond hebben. Daar heb ik dan met de computer een van 
de rugfiguren over geplaatst, om tot het beeld in afbeelding 23 te 
komen. 

Afbeelding 24 toont een foute afdruk in een boek: het onderste 
beeld staat gespiegeld. Ik besloot die spiegeling ook te gebruiken 
om binnen mijn reeks van tien schilderijen The Borrowed Gaze/

werk heb ik varianten gezocht van de rugfiguur. Ik kwam uit op 
drie vrouwen die licht verschillen (afb. 21). Ik ben ook vertrokken 
van het schilderij View of an Interior of De Pantoffeltjes van Samuel 
van Hoogstraten uit 1658 (afb. 22). Je ziet op de achtergrond een 
deel van een citaat van een schilderij met de rugfiguur van Gerard 
Ter Borch. De pantoffeltjes zit vol met seksuele codes die de men-
sen uit die tijd kenden. Er is de sleutel in het sleutelgat (symbool 
voor penetratie), en de bezemsteel en de kaars op de achtergrond 
verwijzen naar de penis. De slippertjes staan in de richting van de 
slaapkamer. Het feit dat de vrouw niet meer in die slippertjes zit, 
wil zeggen dat er iets aan de hand is in de slaapkamer een beetje 
verder. De herhaling van de penetratie zit vervat in de drie ach-
tereenvolgende kamers: je dringt met een telescopische blik in het 
beeld binnen, van de voorgrond naar de achtergrond. Je zou het 
schilderij redelijk agressief kunnen noemen. 
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Variations gtb nieuwe paren te maken. In afbeelding 25 zie je de 
tien werken bij elkaar. 

Ik maakte verschillende versies. Ik heb het satijn eerst behouden, 
maar heb het nadien afgezwakt omdat het kleed alle aandacht 
vroeg en verhinderde dat we de vrouw zagen. In de plaats van een 
holle chocoladefiguur die altijd identiek is en telkens een andere 
vulling krijgt die ze zelf niet bepaalt, wilde ik die vrouw een mini-
male eigen identiteit meegeven. Ik ben telkens van nul vertrokken, 
en heb mijn eigen interpretatie toegelaten om haar te modelleren 
en te boetseren. Zo ontstonden uit één vrouw tien nieuwe indivi-
duen, met elk hun eigen ruimte. Ik ben daar niet te ver in gegaan, 
omdat je altijd binnen een bepaalde tijdsgeest leeft die jou bepaalt. 
Het is daardoor moeilijk om te spreken van een volwaardig onaf-
hankelijk individu. De tijd waarin je leeft, is zeer bepalend voor 
hoe je je gedraagt en je voelt. Dat geldt ook voor deze figuur.

Van dit werk zijn enkele publicaties gekomen. Er is een werk-
boekje verschenen waarin ik het werkproces heb weergegeven. 
Daar staat geen enkel afgewerkt schilderij in, maar wel mijn corres-
pondentie, mijn zoektocht, de studiobeelden van de mislukkingen, 
enzovoort. Dat is uitgegeven in de reeks Track Report32 aan de 
Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Antwerpen. En dan 
is er een boek gekomen getiteld The Borrowed Gaze/Variations gtb 
met de resultaten: de reeks van de tien werken.33

32 Hanssen, Karin, The Borrowed Gaze/Variations GTB, in: Track Report 12/01, 
KASKA, Antwerpen, AP, 2012. 
33 Hanssen, Karin, The Borrowed Gaze/Variations GTB, Gent: MER Paper 
Kunsthalle, 2012. (GTB staat voor Gerard Ter Borch.)
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de kinderen, of is ze een surrogaat speelkameraadje. Ik heb eerst 
de ‘moederbeelden’ geschilderd op groot formaat (210 x 150 cm), 
waarin ik een abstrahering probeerde te maken van dat beeld. Ik 
noem ze ‘moederbeelden’, niet alleen door de aanwezigheid van de 
vrouwen, maar ook omdat de andere schilderijen allemaal afgeleid 
zijn van deze twee beelden. Afbeelding 28 is Living Room; afbeel-
ding 29 Recreation Room. Het meisje centraal is weer een Rücken-
figur, een motief dat een belangrijke rol heeft gespeeld voor mij. 
Bij Samuel van Hoogstraten zie je haar nog als passieve drager van 
betekenissen in de achtergrond, als voorbeeld voor de vrouw en 
tegelijkertijd als lustobject voor de man. Maar in mijn schilderijtje 
A Room of her Own (afb. 30) zie je haar als maker van betekenis. 
Samen – de Rückenfigur bij Samuel van Hoogstraten en het meisje 
in A Room of Her Own – vormen ze de kaft van mijn doctoraat 
(afb. 31). Als beeld tonen ze de evolutie en de emancipatie die zich 
in dat essay voltrekt. Het is een reis geworden doorheen drie tijd-
vakken: van de jaren 1950-1960-1970, over de zeventiende eeuw, 
naar het heden, waarbij er sprake is van een beweging van voor-
grond naar achtergrond, en een tegenbeweging van achtergrond 
naar voorgrond, met de rugfiguur als gids en motief.

EEn EigEn ruimtE

A Room of One’s Own was het logische vervolg daarop. Ik las het 
gelijknamige essay van Virginia Woolf, en op dat moment botste 
ik toevallig op twee oude foto’s van een vrouw in een interieur. Ik 
legde niet onmiddellijk de link tussen de tekst en de foto’s. Zoiets 
groeit organisch: plots komt er een moment waarop alle puzzel-
stukjes in elkaar vallen. Een werkproces is voor mij een zoektocht 
en een opeenstapeling van verrassende momenten, waarbij ik op 
het einde begrijp waar ik mee bezig ben. De reeks A Room of One’s 
Own ging over de emancipatie van het beeld als fragment naar 
zelfstandig beeld, en over de emancipatie van de vrouw die een 
ruimte voor zichzelf neemt. 

Afbeeldingen 26 en 27 tonen de foto’s die ik heb gebruikt. Ze 
komen uit Life Magazine van de jaren 1960. De vrouw is twee 
keer omsingeld. Ze dient als decorstuk om reclame te maken 
voor binnenhuisarchitectuur, en ze heeft geen eigen ruimte. In de 
onderste kamer is ze totaal ingesloten, en staat ze ten dienste van 
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23 Hanssen, Karin, computerontwerp gebaseerd op Gerard Ter Borch, Helena van 

der Schalcke als kind, ca 1648, olie op houtpaneel, 34 x 28,5 cm, Rijksmuseum, 

Amsterdam.

24 Foute afdruk pagina uit Fatma Yalcin, Anwesende Abwesenheit. Zur Erinne-

rungsgeschichte von Bildern mit menschenleeren Räumen, Rückenfiguren und Laus-

chern im holländischen 17. Jahrhundert, München: Deutscher Kunstverlag, 2004.

25 Karin Hanssen, The Borrowed Gaze/Variations GTB, 2010-2011.

26 Bronmateriaal Living Room, uit: Time Magazine, jaren 1960.

27 Bronmateriaal Recreation Room, uit: Time Magazine, jaren 1960.

28 Karin Hanssen, Living Room, 2013, 210 x 140 cm.

29 Karin Hanssen, Recreation Room, 2013-2014, 210 x 140 cm.

30 Karin Hanssen, A Room of Her Own, 2013, 60 x 45 cm. 

31 Kaft Hanssen, Karin, De Geleende Blik. In dialoog met de tijd, ARIA, Antwerpen, 

2016.
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Ten slotte verwijst hij naar een discussie met kask-studenten in 
2016 die romanbewerkingen ‘ouderwets’ vonden. Daar moeten we 
het dus mee doen: bewerkingen van romans hebben blijkbaar iets 
met werkgelegenheid te maken, stadstheaters zouden zich beter 
met echte toneelteksten bezighouden en ook studenten vinden 
bewerkingen maar niks. Het is niet echt een scherp analytisch in-
strumentarium dat ons hier wordt aangeboden. 

Bewustzijnsbonus

Een veel interessantere want inhoudelijke aanzet geeft dramaturg 
en bewerker Koen Tachelet die in het artikel wordt geciteerd: ‘To-
neelpersonages kunnen nooit buiten zichzelf denken. In een boek 
komen er vaak reflecties van een verteller of van de auteur bij, die 
ik mee kan verwerken in de dialogen. Ik noem het een bewust-
zijnsbonus: een roman is veel beter in staat om de tragiek en de 
schizofrenie van de westerse man te vatten, die een besef heeft van 
zijn eigen gebreken.’ De romanbewerking zou met andere woor-
den zorgen voor een surplus aan reflectie in de theatertekst. Dat 
is een vruchtbaar uitgangspunt want het roept onmiddellijk een 
tweede vraag op: vanwaar die nood aan reflectie?

Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar romanbewerkingen 
voor het theater om er definitieve uitspraken over te kunnen doen. 
Een zo volledig mogelijke lijst van romanbewerkingen in het (Euro-
pese) theater van de voorbije decennia zou een bijzonder bruikbaar 
vertrekpunt zijn. Welke romans werden bewerkt? Door welke gezel-
schappen en door welke regisseurs? In welke landen? Hoe werden ze 
bewerkt? Zijn er bepaalde types van adaptatie te onderscheiden? In 
hoeverre dagen romanbewerkingen traditionele theaterteksten uit? 

coda

Het theater en de verlokkingen van de roman
door Erwin Jans

In zijn bijdrage Almaar meer boeken op de planken (De Standaard, 
5 oktober 2017) constateert Filip Tielens een opvallend groot 
aandeel van boekbewerkingen in de programmatie van de stads-
theaters (ntGent, kvs en Toneelhuis). Hij vermeldt onder andere 
Kosmopolis (Don DeLillo), Menuet (L.P. Boon), Dit zijn de namen 
(Tommy Wieringa) bij ntGent, Drarrie in de nacht (Fikry El Az-
zouzi) en Dernier Lit (Hugo Claus) in de kvs en Het kleine meisje 
van meneer Linh (Philippe Claudel), JR (William Gaddis) en 
Oorlog en terpentijn (Stefan Hertmans), een coproductie van Need-
company en Toneelhuis.34

Het aantal romanbewerkingen voor theater, niet alleen dit seizoen 
en niet alleen in de stadstheaters, maakt het inderdaad tot een ar-
tistiek fenomeen dat meer aandacht verdient dan het tot nog toe 
gekregen heeft. Maar veel meer dan constateren doet Tielens niet. 
De redenen die hij suggereert zijn immers niet van die aard om 
het waarom van die bewerkingen beter te begrijpen. Integendeel: 
ze zijn er eerder op gericht om het verschijnsel te bagatelliseren. 
Moeten dramaturgen in de stadstheaters aan het werk gehouden 
worden, zo vraagt hij zich af. Of gebeuren die bewerkingen in 
functie van de acteurs die bij die theaters in dienst zijn? Verder 
roept hij de stadstheaters op om in de eerste plaats buitenlandse 
toneelteksten te spelen en de eigen toneelschrijvers te stimuleren. 

34 Filip Tielens vergist zich echter twee keer in zijn opsomming van romanbewer-
kingen: Koor van Peter Verhelst is een bloemlezing van diens poëzie en Het leven 
en de werken van Leopold II van Claus is een volbloed toneelstuk. 



 

klassieke eeuw in Griekenland: de bodeverhalen zijn epische vertel-
lingen, bepaalde koorteksten getuigen van een intense lyriek en de 
dialogen zijn uiteraard het dramatische element bij uitstek.

Vanaf het midden van de negentiende eeuw zal zich opnieuw een 
periode van ‘poëtische anarchie’ ontwikkelen, die inmiddels als het 
begin van de moderne literatuur bekendstaat. Une saison en enfer 
en Illuminations (1873) van Rimbaud en Les chants de Maldoror 
(1869) van de Lautréamont vervagen in hun teksten de grenzen 
tussen poëzie en proza, terwijl het drama en zijn specifieke vorm 
(beperkt aantal personages, dialoog, conflict, plot) onder druk 
worden gezet door de ontwikkelingen van de moderne roman. 

Corneille en de omvang van de roman

De moderne spanning tussen drama en roman begint paradoxaal 
op het ogenblik dat het drama in de vorm van de Franse classicis-
tische tragedie een van de hoogtepunten van zijn expressie kent en 
de roman nog maar in de beginfase van zijn ontwikkeling staat. 
Met name Pierre Corneille (1606-1684), schrijver van onder andere 
Le Cid (1634), Cinna (1641) en Polyeucte (1642), is zich scherp be-
wust van de mogelijkheden van het opkomende romangenre. In 
zijn Discours de la tragédie (1660) wijst hij op de grote vrijheid die 
de roman in vergelijking met het drama heeft: 

‘(…) in het theater worden we gehinderd door de ruimte, door 
de tijd, en door de ongemakken van de enscenering, die het ons 
onmogelijk maken om een groot aantal personages op hetzelfde 
ogenblik op te voeren, uit schrik dat ze niks te doen hebben of de 
anderen in hun acties storen. De roman kent deze beperkingen 
niet. Hij geeft aan de acties die hij beschrijft alle tijd om zich te 
laten ontwikkelen, hij laat zijn personages praten, handelen of dro-

Mijn werkhypothese is dat de romanbewerking een specifiek on-
derdeel is van een veel bredere fascinatie van het theater voor de 
mogelijkheden van de roman en dus in een historisch perspectief 
begrepen moet worden. In wat volgt wil ik in een vogelvlucht door 
de theatergeschiedenis enkele momenten uit die relatie naar voren 
halen die meteen ook een licht kunnen werpen op de eigentijdse 
interesse van het theater voor de roman.

Poëtische anarchie

In de bijna vijfentwintig eeuwen tussen de Poëtica van Aristoteles 
en de streng systematische esthetische theorie van de Duitse filo-
soof Hegel heeft het onderscheid tussen de drie literaire genres 
(epiek, dramatiek en lyriek) de ontwikkeling van het esthetische 
denken en van de literatuur in het Westen bepaald. Vanaf de eerste 
helft van de negentiende eeuw zijn er duidelijke tegenstemmen te 
horen. Zo verzet Charles Magnin zich in zijn studie Origines du 
théâtre moderne (1838) tegen het Hegeliaanse esthetische bouwwerk 
en tegen de periodisering van het verschijnen van de lyrische, epi-
sche en dramatische genres. 

Voor Magnin zijn alle genres op hetzelfde ogenblik ontstaan. Het 
onderscheid is voor hem in de eerste plaats theoretisch en vooral 
bruikbaar in de ‘klassieke’ fase van literaire tijdperken, die geken-
merkt wordt door een duidelijke afbakening tussen de genres (zo-
als bijvoorbeeld in de eeuw van Pericles of in die van Louis xiv). 
Maar in de begin- en eindfase van die tijdperken heerst er volgens 
Magnin een soort van ‘poëtische anarchie’ waarin onderscheidingen 
maar moeilijk te maken zijn: lyrische, dramatische en epische 
elementen vloeien dan in elkaar over. Sporen van die ‘poëtische 
anarchie’ en die overvloeiing van genres vinden we zelfs terug in de 
Attische tragedie, ondanks het feit dat deze deel uitmaakt van de 



 

behandeling van eigentijdse onderwerpen (dus niet langer mytho-
logische of Bijbelse vertellingen zoals in de classicistische tragedies 
van Racine en Corneille), het grotere realiteitsgehalte van de per-
sonages en hun taalgebruik, en een soepele omgang met tijd en 
ruimte. 

De internationaal succesvolle zedenromans van de Engelse auteur 
Samuel Richardson (1689-1761) Pamela or Virtue Rewarded (1740) 
en Clarissa or The History of a Young Lady (1747/48) – een verheer-
lijking van de door het gezond verstand geschraagde deugd van de 
burgerstand – hebben een grote invloed op het ontstaan van het 
burgerlijke drama. Theaterauteur Pierre de Beaumarchais (1732-
1799) noemt zijn Trilogie de Figaro – bestaande uit Le Barbier de 
Séville, ou la Précaution inutile (1775), La Folle journée, ou le Maria-
ge de Figaro (1778) en L’Autre Tartuffe, ou la Mère coupable (1792) – 
niet toevallig Le Roman de la famille Almaviva. De roman groeit in 
het burgerlijke tijdperk uit tot de rivaal van het drama bij uitstek.

De omvang van het volledige leven

Naar aanleiding van Friedrich Schillers drama Wallenstein schrijft 
de Franse auteur Benjamin Constant (1767-1830) niet zonder enige 
jaloezie: 

‘De Fransen, zelfs in de tragedies die gebaseerd zijn op de traditie 
of op de geschiedenis, schilderen slechts één gebeurtenis of passie. 
De Duitsers daarentegen schilderen het hele leven. Wanneer ik zeg 
dat ze het volledige leven afbeelden, dan bedoel ik daar niet mee 
dat ze in hun stukken het hele leven van hun helden omsluiten. 
Maar dat ze geen enkele belangrijke gebeurtenis overslaan.’

Met een bijna Brechtiaanse wending gaat Constant verder: ‘(…) 
de passie en de personages zijn de rekwisieten; de handeling van de 

men al naargelang de actie dat vereist in een kamer, in een bos of 
op een plein; hij heeft een volledig paleis, een stad, een koninkrijk, 
de hele aardbol waarop hij zijn personages kan laten wandelen; 
wanneer iets gebeurt of verteld wordt in de aanwezigheid van der-
tig personages, dan kan de roman de gevoelens van allen afzonder-
lijk beschrijven.’

De discussie gaat terug tot de genrebepaling in de Poëtica die stelt 
dat het verschil tussen het epos en de tragedie de ‘omvang’ is. De 
tragedie beperkt zich noodzakelijkerwijze tot één welbepaalde epi-
sode, tot een klein aantal personages en tot een heel beperkt aantal 
locaties, terwijl het epos een veel breder panorama aan gebeurte-
nissen, details, personages en locaties kan beschrijven. 

Corneille lijkt in het midden van de zeventiende eeuw al vooruit 
te wijzen naar de omvangrijke negentiende-eeuwse romancycli 
van Honoré de Balzac (La Comédie Humaine) en Emile Zola (Les 
Rougon-Macquart), grootse en kleurrijke maatschappelijke fresco’s. 
Het is overigens niet de eerste keer dat het drama die ambitie 
formuleert. Denken we maar aan het middeleeuwse theater of de 
epische dimensies van het theater van Shakespeare, Lope de Vega 
of Calderón de la Barca en hun barokke idee van de wereld als een 
schouwtoneel.

Diderot en het realisme van de roman 

Vanaf het midden van de achttiende eeuw begint het model van 
de roman de toneelschrijvers meer en meer te intrigeren. De drang 
naar steeds meer realisme die het ernstige theater van de renaissance 
tot het einde van de negentiende eeuw in zijn greep houdt, speelt 
hierin een belangrijke rol. Zo betreurt Denis Diderot in het laatste 
kwart van de achttiende eeuw de verstarring van de klassieke trage-
die en houdt hij aan het burgerlijke drama de roman als een model 
voor. De sterke punten van de roman zijn volgens Diderot: de 



 

Zola en de contaminatie door de roman

De artistieke competitie met de roman is een belangrijke factor in 
de ontwikkeling en de crisis van het drama in de tweede helft van 
de negentiende eeuw. Emile Zola (1840-1902), zelf auteur van een 
indrukwekkend aantal romans, pleit voor een contaminatie van 
het drama door de roman, zowel inhoudelijk als vormelijk. Zola 
wil het drama bevrijden uit de dwangbuis van het pièce bien faite 
en uit de beperkingen die de dramatische vorm oplegt. De maat-
schappelijke complexiteit die beschreven moet worden, laat zich 
niet meer vatten binnen het kader van de interpersoonlijke dia-
loog, die de kern vormt van de klassieke dramatische vorm. 

Vanaf het naturalisme ontstaat een vorm van drama die als een 
‘didascalische roman’ (Jean-Pierre Sarrazac) omschreven kan wor-
den. Dat wil zeggen dat in de neventekst uitgebreide aanwijzingen 
opgenomen worden over plaats en tijd van de handeling, over de 
kleding, het voorkomen en het gedrag van de personages. Die be-
schrijvingen zijn vaak zeer uitgebreid en gedetailleerd en zouden 
niet misstaan in een roman. De beschrijvingen zijn een aanduiding 
van de materiële wereld en van het milieu – Hegels ‘totaliteit van 
objecten’ – waarin de personages leven en waardoor ze worden 
gedetermineerd. In de uitgebreide neventeksten horen we de stem 
van de verteller, van het epische ik. Zo begint de neventekst van 
het eerste bedrijf van Candida (1894) van George Bernard Shaw 
met een lange en gedetailleerde beschrijving van een oktobermor-
gen in de noordoostelijke voorsteden van Londen om langzaam 
in te zoomen op de wijk, de straat en uiteindelijk, enkele pagina’s 
verder, op het huis en de woonkamer waar het stuk zich afspeelt. 

Het exces aan informatie dat de dialogen niet meer kunnen ver-
werken – informatie over de materiële wereld waarin de personages 

samenleving is het voornaamste. (…) Omdat de handeling van de 
samenleving op het personage de voornaamste bron van de tragedie 
is, moet het drama afzien van de eenheid van tijd en plaats.’ Het 
gaat met andere woorden niet alleen om het hele leven van de held, 
maar ook om het leven daarbuiten, om het maatschappelijk leven 
en de invloed daarvan op het personage. Ook die hele omwereld 
moet volgens Constant in het drama opgenomen worden. We na-
deren hier langzaam de (deterministische) theorieën van het positi-
visme en het naturalisme. 

Met zijn opmerking gaat Constant radicaal in tegen de Hegeliaanse 
verdeling tussen epiek en dramatiek als uitdrukking van enerzijds 
‘de totaliteit van de objecten’ en anderzijds ‘de totaliteit van de be-
weging’. Voor Hegel bevindt de dramatische vorm zich volledig aan 
de kant van de ‘beweging’. Met ‘beweging’ bedoelt hij de ontwik-
keling van de interpersoonlijke relaties: de dynamische opposities 
in een dramatische confrontatie. De paradigmaverschuiving – aan-
gekondigd door Diderot, Lessing, Schiller en Goethe – integreert 
in het drama wat Hegel beschouwt als wat specifiek is aan de epiek, 
namelijk ‘de totaliteit van de objecten’. Hiermee wordt, simpelweg 
gezegd, een beschrijving van de buitenwereld of de samenleving 
bedoeld. Die beschrijving behoort traditioneel toe aan de epiek: 
van Homeros Ilias tot Balzacs Comédie Humaine. Die ‘omvang’ 
wordt vanaf de moderniteit ook de ambitie van het drama. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het toneelstuk Cromwell (1827) van Vic-
tor Hugo: met zijn bijna zevenduizend verzen en zijn vele tientallen 
personages barst de dramatische vorm duidelijk uit zijn voegen. 
Ondanks het feit dat Hugo in zijn inleiding stelt dat het drama het 
medium bij uitstek is van de moderne tijd, is het duidelijk dat hij 
de mogelijkheden van de roman als model neemt.



 

dat onderwerp. Maar deze manier om alles ondergeschikt te maken 
aan één enkel idee, deze passie om de toeschouwer langs één pad te 
sturen waar hij links noch rechts, omhoog noch omlaag kan kijken, 
is iets wat de nieuwe school van toneelschrijvers moet vermijden. 
Voetnoten, en de gewoonte om terug te bladeren om iets te contro-
leren, moeten in het schrijven van stukken geïntroduceerd worden.’

Deze ‘schrijf- en leeshouding’ binnen het theater zal zich in de 
decennia na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelen tot het zoge-
naamde documentaire theater – vaak in de vorm van gerechtsscè-
nes, ondervragingen en getuigenissen – zoals De plaatsvervanger 
(1963) van Rolf Hochhuth en Die Ermittlung (1965) van Peter 
Weiss. Brechts oproep tot ‘het opnemen van voetnoten en de mo-
gelijkheid tot terugbladeren’ in de schriftuur van theaterteksten is 
wellicht het meest intensief gehoord door Heiner Müller, wiens 
gefragmenteerde teksten complexe collages zijn.

Stream of consciousness

Het symbolisme, naast het naturalisme de tweede belangrijke stro-
ming waaruit de moderne kunst ontspringt, opent op zijn beurt de 
mogelijkheden voor een meer subjectieve schriftuur. Als literaire 
expressie ontstaat de innerlijke monoloog aan het einde van de ne-
gentiende eeuw op het ogenblik dat bepaalde ontwikkelingen in de 
psychologie de aandacht trekken op de interne beweging van het 
bewustzijn. Het begrip stream of consciousness wordt voor het eerst 
gebruikt door de Amerikaanse psycholoog William James. Sinds-
dien duidt de term zowel de veronderstelde psychische realiteit 
als de literaire vorm aan. James zou de term voor het eerst hebben 
gebruikt in 1888, het jaar waarin de filosoof Henri Bergson zijn 
essay Sur les données immédiates de la conscience publiceert. Daarin 
probeert Bergson de opeenvolging van de bewustzijnstoestanden 

sinds het burgerlijke drama steeds intenser opgenomen zijn – vindt 
een uitweg in de didascalia. Van Ibsens stukken is weleens gezegd 
dat het epilogen van niet-geschreven romans zijn. Ook titels als 
Maxim Gorki’s Nachtasiel (1902) of Anton Tsjechovs Kersentuin 
(1904) zetten de ‘totaliteit van de objecten’ voorop: de personages 
worden getoond in de leefomgeving waarin ze verzonken zijn.

De epiek van Brecht

De eis van een (door de naturalistische roman geïnspireerde) zo cor-
rect en gedetailleerd mogelijke afbeelding van de werkelijkheid in 
het theater slaat in de twintigste eeuw dialectisch om in het epische 
(vertel)theater van Bertolt Brecht. Dat theater breekt met de eis van 
een realistische representatie maar blijft de analyse van de samen-
leving in het centrum van de opvoering houden. Met het realisme 
verwerpt Brecht ook het determinisme: de wereld is maakbaar en 
dus veranderbaar. Het theater moet ruimte en afstand creëren om 
de toeschouwer de kans te geven na te denken. Het theater moet de 
toeschouwer ‘vervreemden’, aldus Brecht. Een van de vervreemdings-
technieken die hij voorstelt is het introduceren van geprojecteerde 
titels en teksten in de voorstelling. Hij wil met andere woorden dat 
de toeschouwer niet alleen maar kijkt en luistert, maar ook leest! Hij 
noemt dat een voorbeeld van de ‘literarisering’ van het theater:

‘Literarisering betekent dat de “representatie” onderbroken wordt 
door “formuleringen”; het geeft het theater de mogelijkheid om in 
contact te komen met andere vormen van intellectuele activiteiten. 
(...) De tegenwerping van de orthodoxe toneelauteur tegen de titels 
is dat de schrijver alles dat hij wil zeggen moet zeggen in de han-
deling, dat de tekst alles binnen zijn eigen grenzen moet vertellen. 
De corresponderende attitude van de toeschouwer is dat hij niet 
over een onderwerp moet nadenken behalve binnen de grenzen van 



 

Naar aanleiding van de symfonieën van Beethoven heeft Wagner 
het op zijn beurt over ‘een aaneenschakeling van fenomenen van 
de wereld die radicaal verschilt van de gebruikelijke logische aan-
eenschakeling’. Dit sluit weer aan bij Nietzsches gedachtegang in 
De geboorte van de tragedie (1872) waarin hij de Wagneriaanse 
tragedie als een sprong ‘in het geheim van de meest subtiele 
onbewuste emoties’ beschrijft. Deze associatieve keten verschilt 
fundamenteel van en is een alternatief voor de logisch-causale aan-
eenschakeling van gebeurtenissen en scènes die de klassieke dra-
matische vorm kenmerkt. In een stuk als Strange Interlude (1927) 
experimenteert Eugene O’Neill expliciet met de mogelijkheden 
van een ‘innerlijke monoloog’ op het toneel: de dialogen tussen de 
personages worden afgewisseld met monologen waarin een poging 
wordt gedaan om het onbewuste van de individuele personages ter 
sprake te laten komen.

De diepte van het ik

Op het eerste zicht lijkt deze tweede beweging – de beweging naar 
binnen – haaks te staan op de openheid naar de maatschappij en 
de wereld. Voor de Franse schrijver Valère Novarina is de mono-
loog echter geen terugplooien van het ik op zichzelf, maar integen-
deel een nog intensere ontmoeting met de Andere:

‘De monoloog preoccupeert ons permanent. Tijdens de duur van 
ons leven brengen we meer tijd door met monologeren dan met 
dialogeren, we besteden ontzettend veel tijd aan tegen onszelf pra-
ten, tegen de stenen, tegen God, tegen onze gestorven vader. Wij 
zijn monologen met eilandjes van dialoog. (…) De monoloog is 
een vorm die in de richting gaat van de verdieping, van de biogra-
fie, van de reminiscentie, van de herinnering, van het project, van 
de profetie, van alle excessen.’

te begrijpen als een ‘zuivere duur’, onafhankelijk van iedere repre-
sentatie. James gebruikt het beeld van een ‘melodie’ waarvan het 
verwarrende, oneindig vluchtige en onuitsprekelijke aspect niet in 
taal gevat kan worden zonder het te fixeren: 
‘Van alle fenomenen die het innerlijke leven ons presenteert, is het 
eerste en meest concrete ongetwijfeld dit: de bewustzijnstoestan-
den volgen elkaar ononderbroken op, ze stromen onophoudelijk 
en kennen geen stilstand. Om dit dynamische feit in al zijn een-
voud en met een minimum aan postulaten uit te drukken, zou je 
in het Frans moeten kunnen zeggen “het denkt”, zoals men zegt 
“het regent” of “het waait”. Bij gebrek aan dit uitstekend barbaris-
me moeten we ons tevreden stellen met te zeggen dat “het bewust-
zijn stroomt en nooit ophoudt te stromen.”’

Associatieve keten

In 1887, het jaar waarin Strindbergs De vader – een bij uitstek sub-
jectief drama – gepubliceerd wordt, verschijnt ook de roman Les 
Lauriers sont coupés van de Franse schrijver Edouard Dujardin. Het 
is de eerste keer dat in een roman de innerlijke monoloog wordt 
gebruikt en Dujardin wordt algemeen beschouwd als de uitvinder 
ervan. In 1900 introduceert Schnitzler de innerlijke monoloog in 
de Duitse literatuur met zijn roman Leutnant Gustl. 1900 is ook 
het jaar waarin Die Traumdeutung van Sigmund Freud verschijnt. 
Als een van zijn bronnen voor de innerlijke monoloog geeft Dujar-
din de muziek van Wagner. In een opstel uit 1931 schrijft hij: ‘De 
innerlijke monoloog is een opeenvolging van korte frasen die ieder 
ook een beweging van de ziel uitdrukken met deze overeenkomst 
dat ze niet met elkaar verbonden zijn volgens een rationele orde 
maar volgens een puur emotionele orde, aan gene zijde van iedere 
intellectuele organisatie.’



 

gestructureerde betekenis of innerlijke samenhang. Voor Lehmann 
is deze ruimte zonder telos de ruimte waarin het theater zich de 
voorbije decennia heeft ontwikkeld, zij het op heel verschillende 
manieren. Het eigentijdse theater ontwerpt ruimtes en discoursen 
die zo veel mogelijk bevrijd zijn van de beperkingen van een doel, 
van een hiërarchie en van een causale logica: ‘Deze zoektocht kan 
leiden tot scenische gedichten, meanderend vertellen, fragmentatie 
en andere procedés – het verlangen naar een ruimte aan de telos 
voorbij is sterk aanwezig. Logischerwijze wordt een dergelijke 
ruimte op de grens van logica en ratio “gesitueerd”, op de drempel 
tussen wat denkbaar is en wat het denken te buiten gaat.’ Om 
deze ruimte duidelijker te omschrijven doet Lehmann een beroep 
op het begrip ‘chora’, dat hij aan de Franse denkster Julia Kristeva 
ontleent. Op haar beurt beroept Kristeva zich op een passage uit 
een boek van Plato, Timaios, waarin deze zich een voorstelling 
probeert te vormen van een ‘ruimte’ die aan alle logica voorafgaat, 
een ruimte waarin er nog geen onderscheidingen zijn (die komen 
immers pas tot stand binnen een logisch denksysteem), een ruimte 
waarin nog niets ‘is’ maar alles nog aan het ‘worden’ is. Het meest 
concrete beeld van de ‘chora’ is een soort moederschoot. In die 
moederschoot is inmiddels ook de roman opgenomen als een navel-
streng voor de eigentijdse theaterschrifturen. Net zoals voorstel-
lingen zich voortdurend bewegen op de grens tussen theater, dans, 
muziek, video, performance, enzovoort, zo ontstaat ook de nieuwe 
theatertekst uit een anarchistische mix van dramatische, epische, 
lyrische en essayistische elementen. 

Herwaardering van het epische in het internettijdperk?

Ik wil eindigen met een opmerking van de literatuurwetenschap-
per Arie Altena over epische poëzie: 

Van Rainer Maria Rilke is de uitspraak: ‘De wereld is groot, maar 
de wereld in ons is diep als de zee.’ Het is die duistere diepte die 
in de vele monologen van de twintigste eeuw geëxploreerd wordt. 
Ongetwijfeld heeft de eenzame alleenspraak van de patiënt op de 
sofa van de psychoanalist als een model voor dit soort monoloog 
gediend. In de barsten van de taal die hij spreekt, breekt het on-
bewuste, de dromen, de driften, het trauma en het verdrongene 
door. Vanuit dat perspectief is de monoloog vaak polylogisch: een 
lappendeken van stemmen, registers, stijlen, vocabulaires … die 
verschillende tijden in zich opneemt.

Moederschoot

Samenvattend zou ik willen stellen dat de roman het drama in zijn 
traditionele vorm op twee manieren geprovoceerd heeft: enerzijds 
met zijn mogelijkheden om zeer gedetailleerd een buitenwereld af 
te beelden (zoals in de negentiende-eeuwse romans van Balzac of 
Zola) en anderzijds met zijn middelen om diep in de psychische 
binnenwereld van een personage te duiken (zoals in de twintig-
ste-eeuwse romans van Proust of Woolf ). Die provocaties hebben 
het drama niet onaangetast gelaten, integendeel. De hele twintig-
ste eeuw is een zoektocht van de theatertekst naar nieuwe vormen 
die zich kunnen meten met de roman en met andere rivaliserende 
media als film, televisie, video, internet, enzovoort. Het genre van 
de romanbewerking maakt deel uit van die zoektocht en heeft ‘de 
poëtische anarchie’ (Charles Magnin) alleen maar vergroot.

Die ‘anarchie’ in de eigentijdse theaterschrifturen heeft Hans-
Thies Lehmann benoemd als een verschuiving van dramatisch 
naar postdramatisch theater. Hij stelt dat die verschuiving te 
maken heeft met een herontdekking van een ruimte en een taal 
zonder telos, zonder doelgerichtheid, zonder hiërarchie, zonder 



 

‘Is er sprake van een herwaardering van het epische? Is er een 
link tussen een herwaardering van het epische en de overgang 
van een drukwerkcultuur naar een elektronische netwerkcultuur? 
Want het lijkt alsof er iets met het epische aan de hand is wanneer 
er grote verschuivingen plaatsvinden in het gebruik van media. 
(Zou datzelfde niet ook gelden voor de lyriek?) De Ilias en Odyssee 
markeren de overgang van een orale naar een geletterde cultuur. 
Het epos verliest zijn status als hoogste genre als de drukwerkcul-
tuur breed doorzet. Met wat goede wil kun je beargumenteren dat 
[Ezra] Pounds The Cantos als twintigste-eeuws epos onder invloed 
staat van de radio en de mediale invloed daarvan probeert te ver-
werken. (Old Ez’ spreekt en scant, draaiend aan de afstemknop, 
de kanalen van de geschiedenis, hij ontvangt de signalen die hij in 
telegramstijl doorgeeft: “Poets are the antennae of their race.”) Dus: 
verovert epische poëzie terrein bij een overgang naar een participa-
toire internetcultuur?’

Het is een intrigerende suggestie van Altena: heeft de aandacht 
voor het epische te maken met een moment van diepgaande cul-
turele transformatie? Met betrekking tot het theater zou eenzelfde 
vraag gesteld kunnen worden: wijst de fascinatie van het theater 
voor de roman (met zijn mogelijkheden om te werken in de maat-
schappelijke breedte én in de subjectieve diepte) eveneens op een 
overgangsfase, een moment van ‘poëtische anarchie’ waarin de 
komst van nieuwe (i.c. digitale) media de onderscheidingen tussen 
bestaande genres uitwissen?



 

Erwin Jans is dramaturg bij Het Toneelhuis, en docent dramatur-
gie en onderzoeker aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

Jan Joris Lamers is toneelspeler, toneelregisseur, docent, sceno-
graaf en graficus. Hij was betrokken bij de oprichting van verschil-
lende toneelgezelschappen: Het Werkteater in 1969, Onafhankelijk 
Toneel in 1971, Maatschappij Discordia in 1981, Belgisch Neder-
landsche Repertoirevereeniging de Veere in 1992 en het coöperatieve 
Dertien Rijen in 2006.

Servaas Petrov studeerde in 2015 af aan de opleiding drama/
acteren van het Conservatorium Antwerpen. Hij vertolkte de rol 
van Meursault in L’étranger naar Albert Camus (2016, productie 
petrov & de nul).

Tine Van Aerschot debuteerde op haar 45e als theatermaakster. 
Eerder was ze actief als grafisch vormgever, dramaturg, scenograaf, 
coauteur voor onder meer Damaged Goods, Simone Aughterlony, 
Christine Desmedt en Sara Chase … Ze maakte I have no thoughts, 
and this is one of them (2006), Tripple Trooper Trevor Trumpet girl 
en We are not afraid of the dark. Daarna maakte ze een boekje en 
een pop-up rariteitenkabinet met als titel A Partial Exposure of a 
Half Decent Elephant, en de theaterstukken When in Doubt Duck 
en Het betreft liefde.

Clara van den Broek is actrice en theatermaakster (SKaGeN), ze 
coördineert samen met Sara De Roo de afstudeerrichting acteren 
binnen de opleiding drama aan het Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen, en is voorzitter van de onderzoeksgroep Uitvoerings-
praktijk in Perspectief aan diezelfde instelling.

Personalia

Frank Agsteribbe is een veelzijdig musicus die zich profileert als 
dirigent, klavierspeler en componist. Binnen al zijn activiteiten 
zoekt hij naar een directe expressie, plasticiteit en levendige kleur-
rijkheid, dit zowel in opera als in barok- of hedendaagse muziek. 
Hij is docent aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en 
covoorzitter van de Onderzoeksraad aan dezelfde instelling.

Sara De Roo is actrice en theatermaakster, en maakte van 1992 tot 
begin 2018 deel uit van tg stan. Sinds 2015 is ze samen met Clara 
van den Broek coördinatrice van de afstudeerrichting acteren binnen 
de opleiding drama aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. 

Sarah De Bosschere is al van kinds af op het toneel te zien. Op 
zestienjarige leeftijd nodigt regisseur Lucas Vandervost haar uit 
om mee te spelen in Voorjaarsontwaken. Na haar opleiding aan het 
Antwerps Conservatorium begon ze samen met haar klasgenoten 
de Roovers. Verder speelt zij bij o.m. het Toneelhuis, Maatschappij 
Discordia, De Tijd, Toneelgroep Amsterdam en NTGent. Sara 
wordt regelmatig uitgenodigd als gastdocent door de toneelscholen 
van Antwerpen, Brussel, Gent en Maastricht.

Karin Hanssen is beeldend kunstenares en doctor in de kunsten. 
Ze promoveerde in 2016 met haar essay De Geleende Blik – In 
dialoog met de tijd (ap Hogeschool, UAntwerpen), met de film In 
Dialoog met Luc Tuymans en met twee schilderijenreeksen The Bor-
rowed gaze/Variations gtb en A room of One’s Own. In 2011 startte 
ze cwab, een digitaal promotieplatform met databank voor vrou-
welijke hedendaagse beeldende kunstenaars werkzaam in België. 
Momenteel is ze met Retu(r)ning the Gaze als postdoctoraal onder-
zoeker verbonden aan het kask Antwerpen.





Lucas Vandervost is acteur, regisseur, docent en artistiek ver-
antwoordelijke bij de opleiding drama/woord aan het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen, en doctoraatsonderzoeker aan dezelf-
de instelling. Van 1987 tot 2015 was hij artistiek leider van theater-
gezelschap Toneelproducties De Tijd.

Michiel Vandevelde studeerde aan de dansschool p.a.r.t.s.. 
Hij is actief als choreograaf, curator (bij o.a. Bâtard en Extra City 
Kunsthal), en schrijver. Van 2017 tot 2021 is hij artist in residence 
bij Kaaitheater.

Andy Van Kerschaver studeerde taal- en letterkunde (Frans-
Spaans) aan UGent en daarna Drama aan Luca School of Arts, 
waar hij in 2014 afstudeerde. Sindsdien werkt hij als freelance 
acteur en theatermaker, en is hij lid van het theatercollectief Raf. 
Hij maakte o.m. De Meinhof/Medea (2015), Pantserkruiser Potemkin 
(2016) en Goodbye Lenin, niet de film (2018). Samen met Servaas 
Petrov deed hij artistiek onderzoek rond het werk van Camus.

Anne-Mie Van Kerckhoven (amvk) brengt de meest uiteenlo-
pende media samen in complexe installaties. Ze tekent, schildert, 
doet performances, maakt computeranimaties en video-installaties, 
en maakt drukwerk Ze is heel sterk geïnteresseerd in de relatie 
tussen kunst, wetenschap, politiek en sociale thema’s. Sinds 1995 
werkte ze met beelden waarin vrouwen een sleutelrol spelen.


