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Voorwoord

Inhoud

Op een zucht van de zomervakantie delen we bij deAuteurs gewoontegetrouw de 
deAuteursprijs uit, doen we onze samenwerking met TAZ uit de doeken én bezorgen 
we u een nummer van iTems, gewijd aan podiumkunsten.

Op de cover van dit nummer prijkt alvast de foto van de winnaar van die tweede 
deAuteurprijs: Fikry El Azzouzi. Hij ontving de prijs voor zijn theatervoorstelling 
‘Troost’ die hij maakte met zijn gezelschap SINCOLLECCTIEF. We zochten hem op. 
 
Op TAZ steunt deAuteurs ook dit jaar het literatuurluik, met bijzondere aandacht 
voor poëzie. Het programma zal ‘Prinsen en Prinsessen van de Poëzie’ heten en we 
laten David Troch uitleggen hoe hij het programma samenstelde. 

Verder spraken we met twee talenten die vorig jaar op TAZ bijzonder opvielen: 
Sabine Molenaar kaapte met haar dansvoorstelling ‘That’s It’ de Elle-prijs voor 
strafste vrouwelijk talent weg, en Bernard Van Eeghem deed menigeen verstomd 
staan met zijn voorstelling ‘Bloedsomloopworst’. We troffen hem een paar dagen na 
zijn terugkomst uit Lissabon, waar hij ging werken aan een nieuwe voorstelling die 
op TAZ 2014 zijn première heeft. 

Lieve Franssen, mede-bezieler van de vrijwilligersvereniging ‘Niet in Onze Naam’ 
licht toe waarom en hoe ze willen vechten tegen de Europese vermarkting en 
commercialisering van cultuur. 
 
En met Kurt Melens, algemeen directeur van het NTGent en tevens bestuurslid van het 
Schrijverspodium, leggen we specifiek het Vlaamse theater en de toneelschrijverij 
onder de loep. 

Ondertussen heeft de moeder aller verkiezingen op 25 mei de kaarten op Europees, 
federaal en gemeenschapsniveau herschikt.

Wij hopen dat de toekomstige regeringsleiders en parlementairen zich zullen 
blijven inzetten voor het behoud van de creativiteit door ondermeer een correcte 
vergoeding van auteurs via collectief beheer veilig te stellen. 

Het behoud van het fiscaal statuut van auteursrechten en het bijsturen van het 
sociaal statuut zijn hierbij eveneens cruciaal.

Daarnaast hopen we dat er voldoende zuurstof zal worden gecreëerd door 
aangepaste steunmaatregelen om de creatieve sector leefbaar te houden en dat de 
culturele diversiteit via een sterk lokaal aanbod gegarandeerd kan worden in een 
globaliserende en innoverende sector. 
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Proficiat met de deAuteursprijs! 
Dankjewel, ik ben er heel erg blij mee, 
voor mij is het een bevestiging van het 
stuk, zeker qua tekst. Ik ben vooral blij 
dat de jury het niet oppervlakkig heeft 
gelezen, en ook de psychologische 
diepgang bij de personages erkent. Het 
personage Jabar is heel slecht bezig. Hij 
is verslaafd en totaal afhankelijk van Mila 
die er naar de normen van de onderkant 
van de maatschappij waarin ze leven, 
het beste van gemaakt heeft. Maar deze 
twee beseffen wel dat hun wereld niet 

de juiste is en ze vragen zich af waarom 
zij het slechter hebben dan anderen. Ik 
gebruik heel wat humor om de hardheid 
draaglijk en het stuk aangenamer te 
maken. Mocht je in ‘Troost’ alleen de 
rauwe miserie zien, zou je evengoed naar 
een horrorfilm kunnen kijken.

Hoe is het stuk tot stand gekomen? 
Junior Mthombeni, de regisseur, had zin 
om een hard stuk over de stad te maken 
en vroeg mij het te schrijven. We zijn er 
allebei van overtuigd dat theater niet 

altijd ‘happy happy joy joy’ moet zijn. We 
willen ook de verhalen uit de onderkant 
van de maatschappij tonen, verhalen die 
door de mainstream theaterwereld niet 
verteld worden. Ze proberen het soms 
wel, maar ik mis vaak geloofwaardigheid 
en voeling met de thematiek. Ik heb 
toegezegd om het stuk te schrijven, 
omdat ik die wereld een beetje ken. Ik 
kon putten uit mijn jeugdherinneringen 
en kon dan aanvullen met mijn fantasie. 
Ik had wat vrienden in die omgeving, 
zonder er zelf deel van uit te maken. Ik 

Amper twee jaar geleden kon u in iTems een interview lezen met 
Fikry El Azzouzi. Toch zochten we hem onlangs opnieuw op. En 
met goede reden! Voor het theaterstuk ‘Troost’ dat hij met zijn 
muziektheatergezelschap SINCOLLECTIEF in elkaar bokste, won hij 
immers de tweede deAuteursprijs. Ook qua romanschrijven heeft hij 
niet stilgezeten. Na ‘Het Schapenfeest’ en ‘De handen van Fatma’, een 
novelle die hij schreef voor Wablieft, ligt er nu een gloednieuw boek 
klaar. Gespreksstof genoeg dus. 

Fikry El Azzouzi
Theater- & romanschrijver 

©Dieter Telemans



heb geen aanleg voor verslaving, denk 
ik. Zelfs met roken ben ik altijd van de 
ene op de andere dag kunnen stoppen. 
Maar ik heb mijn ogen en oren wel 
goed de kost gegeven. We zijn een jaar 
bezig geweest met de tekst, voor we in 
de underground muziekscene op zoek 
gingen naar een hiphopgroep en daar 
‘The NoMoBs’ vonden. 

Wat is de rol van muziek in ‘Troost’? 
Muziek en tekst zijn complementair. Zo is 
er een passage waar Jabar over zijn vader 
spreekt.  ‘The NoMoBs’ brengen op dat 
moment ‘the Father song’. De combinatie 
van die harde tekst met een mooi poëtisch 
lied bracht sommige mensen in het 
publiek zelfs tot tranen. Maar voor mij 
is tekst eigenlijk ook muziek, er zit een 
ritmiek in, en juiste klanken en muzikaliteit 
maken voor mij een goede tekst. 

Wat wordt de opvolger van ‘Troost’? 
Onze nieuwe productie heet ‘Rumble 
in da jungle’ en heeft als inspiratie 
het gevecht tussen Muhammad Ali 
en Georges Foreman uit 1974. Het is 
opnieuw muziektheater met 25 spelers 
waaronder een Big Band en 8 slammers. 
Het is een vrij activistisch maar ook 
een happy stuk met de zwarte muziek 
van die tijd, à la James Brown. Ik denk 
dat het moeilijk wordt om stil te blijven 
zitten (lacht). Wij vonden dat gevecht 
een interessant uitgangspunt omdat Ali 
in Amerika heel controversieel was. Hij 

wou niet gaan vechten in Vietnam en 
werd daarom door de mainstream media 
uitgespuwd. Voor ons is hij het symbool 
van activisme, strijd, de trots in zichzelf, 
trots als zwarte, trots als moslim. Hij kwam 
op voor wie hij was. Omdat het gevecht 
acht ronden heeft geduurd, hebben 
we acht onderwerpen geselecteerd: 
identiteit, ego, angst, kracht, geloof, strijd, 
ritme en engagement. Daar hebben we 
acht slamteksten rond gemaakt, die ook 
naar vandaag verwijzen. Foreman was de 
regerende wereldkampioen en Ali was 
oud, afgeschreven en leek geen schijn van 
kans te hebben. Hij kreeg er inderdaad 
flink van langs en hing de hele tijd in de 
touwen, maar in de 8e ronde kreeg hij 
één kans en sloeg Foreman KO. Foreman 
was overigens ook een fascinerend 
figuur. Hij was een hondenliefhebber en 

bracht zijn Mechelse scheper mee naar 
Congo: een hond die voor de Congolezen 
symbool stond voor de onderdrukking en 
intimidatie door de Belgen. Het hoeft dus 
niet te verbazen dat Ali daar populairder 
was. 
De voorstelling speelt onder andere 
op de Zomer van Antwerpen en op TAZ 
2014, waar ik ook zelf mee ga slammen. 

‘Rumble in da jungle’ is klaar. Ben je al 
met een nieuw stuk bezig? 
We zijn net begonnen aan een productie 
in samenwerking met de Monty. Het 
stuk zal ‘Reizen Jihad’ heten; Jihad is 
immers ook gewoon een voornaam. 
Het is een familiekroniek waarmee ik 
wil aantonen dat de geschiedenis zich 
herhaalt. Ik vind dat de geschiedenis ook 
antwoorden geeft aan de complexiteit 
van Jihadstrijders. Ik grijp terug naar 
vroegere conflicten om aan te tonen 
dat strijd van alle tijden is en in alle 
culturen bestaat, en dat ‘gaan vechten’ 
niet typisch islamitisch is, zoals je wel 
eens hoort in de hele discussie rond de 
Jihadstrijders.
Er zijn altijd vrijwilligers geweest die 
naar verschillende brandhaarden in 
Zuid-Amerika of Zuid-Afrika trokken 
om te gaan vechten. Of denk aan de 
Oostfronters. Ook zij vertrokken – net 
als de Jihadstrijders nu - met een 
naïef geloof dat ze het goede deden, 
maar toen ze terugkeerden werden 
ze gevangengenomen en waren ze de 
slechten, de ‘zwarten’. In mijn boek staat 
een grootmoeder centraal, Godelieve.  
Ze is een typische exponent van mei 
’68 die een heel kleurrijk leven heeft 
geleid. Haar vader was een Oostfronter. 
Zelf gaat ze als hippie naar Zuid-Afrika 
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‘Maar in de 8e ronde 
kreeg hij één kans
en sloeg Foreman KO.’
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om de strijd tegen Apartheid te steunen. 
Maar ze komt verbitterd, cynisch en met 
een gebroken hart terug. Ze trouwt met 
een flamingant, krijgt een narcistische 
zoon en vervolgens een kleindochter. 
De kleindochter komt zelf niet in het 
stuk, maar zij is degene die verliefd 
wordt op een Syriëstrijder en hem volgt. 
Als ze daar iets aan willen doen, komen 
Godelieve en haar zoon terecht bij een 
reisbureau dat reizen organiseert naar 
verschillende brandhaarden. Syrië, Zuid-
Amerika, Afrika of Azië… Wanneer er 
ergens een tekort aan strijders is, geeft 
dit bureau als een soort headhunter 
immense kortingen om erheen te gaan. 
En je kan er ook een opleiding volgen 
om getraind te vertrekken. Dat zijn de 
elementen waar ik nu een verhaal mee 
ga maken. Ik ben nu nog research aan 
het doen, maar begin zeer binnenkort te 
schrijven.
 
Naast theater schrijf je ook nog andere 
dingen. Hoe staat het daarmee? 
Ik schrijf sporadisch nog een column 
en werk ook aan een filmscenario met 
regisseur Daniel Lambo. Ik heb echt 
een grote schrijfhonger (lacht). Hoewel 
theater me misschien beter ligt, schrijf ik 
toch het liefst romans. In augustus 2014 
komt mijn nieuwe roman uit ‘Drarrie in de 
nacht’. Het is een verhaal over 4 jongeren 
die de strijd aangaan met de nacht. Het 
hoofdpersonage is 15 jaar en wordt door 
zijn vader buitengeschopt omdat hij te 
laat thuisgekomen is. Daarom brengt hij 
zijn nachten door in een wasserette waar 
hij zijn vrienden treft. Ik beschrijf dertien 
nachten, die eindigen in een hoogtepunt. 
De kerels die ik beschrijf zijn geen zeker 
lieverdjes. Ze hebben een behoorlijk 

koud geweten, maar toch kan je een 
zekere sympathie voor hen opbrengen.
 
Waar haal jij je inspiratie? 
Ervaringen zijn bij mij vaak het 
vertrekpunt. Toen ik zelf 15, 16 jaar was, 
leek het bijvoorbeeld even ‘in’ om een 
jongen die te laat thuis kwam, buiten te 
laten slapen. Ik vond dat gegeven een 
mooie insteek voor een boek. 
Je kan natuurlijk ook een beetje op zoek 
gaan naar verhalen. Een blanke vriend 
van mij wil de hand vragen van een 
Marokkaans meisje. Omdat hij niet echt 

familie heeft, vroeg hij aan mij om mee 
te gaan naar een bepaalde handelszaak 
op de Turnhoutse baan om er suiker en 
cadeaus te kopen voor de ouders. Omdat 
ik die wereld nu éénmaal beter ken. Nu, 
zoveel beter ken ik die wereld niet, maar 
ik kan hem wel helpen. Ik zou sowieso 
meegaan, maar als schrijver komt daar 
toch nog een laagje bovenop. 

Ziet men jou vaak als Marokkaanse 
schrijver? 
Dat varieert. Ik ben geboren in België, 
maar heb natuurlijk Marokkaanse roots. 
Ik ga wel eens naar het voetbal kijken 
op de Turnhoutse Baan en spreek nog 
Marokkaans met mijn ouders. Door 
mijn familienaam ziet men mij wel als 
exotische schrijver, en af en toe vragen 

ze mij ook als ‘de allochtoon van dienst’. 
Maar ik geef niet graag lezingen, dus doe 
ik dat ook niet vaak. Het is natuurlijk 
wel zo dat elke generatie in Vlaanderen 
zijn eigen schrijvers voortbrengt, die 
elk op hun beurt het verhaal van hun 
tijd vertellen. Dat was in de jaren ’80 zo 
en dat is in de jaren 2000 niet anders. 
En nu hebben we een superdiverse 
samenleving, met in Antwerpen alleen 
al 177 nationaliteiten. Dat je dan alleen 
het verhaal van de blanke middenklasse 
zou horen, zou ik heel jammer vinden. En 
daarom vertel ik ook de andere verhalen. 
Ik selecteer wel heel streng. Als een 
theaterhuis me vraagt om een stuk te 
schrijven, wil ik ook heel veel controle. Ik 
moei me ook echt bij het maken en dat 
moeten ze op voorhand weten. 

‘Daarom brengt hij 
zijn nachten door in 
een wasserette waar
hij zijn vrienden treft.’
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Je bent net terug uit Lissabon. Wat ben 
je er gaan doen? 
Ik ga op TAZ  ‘Ode van de zee’ brengen, 
de Nederlandse vertaling door August 
Willemsen van ‘Ode Marítima’, van 
Fernando Pessoa. Ik ben naar Lissabon 
gegaan om te filmen, foto’s te nemen, de 
sfeer op te snuiven, de tekst van buiten 
te leren en op te zeggen terwijl ik door 
de straten en langs de kade wandelde. 
Het is een episch en futuristisch gedicht 
uit 1915 waarin Pessoa machines, 
beweging, snelheid en zelfs het geweld 
van piraten adoreert. Hij gebruikt het 
hele instrumentarium en vocabularium 
van de maritieme wereld om een grote 
persoonlijke mentale reis te maken. Ik 
heb het gedicht 9 jaar geleden al een 
keer gebracht voor Zuidpool, in een heel 
andere constructie en was er eigenlijk 
niet zo tevreden over. Nu Ontroerend 

Goed, de curator van TAZ 2014 mij vraagt 
het nog een keer te brengen, doe ik dat 
met plezier én met een nieuwe bezieling. 
Pessoa schreef ‘Ode Marítima’ overigens 
onder één van zijn heteroniemen, Álvaro 
de Campos. Een heteroniem is meer dan 
een alias of pseudoniem. Het is een alter 
ego, een andere zelf, voor wie Pessoa een 
hele levensgeschiedenis bedacht.
 
Zonder heteroniemen te hebben, ben 
jij ook heel veelzijdig: je schildert, 
schrijft, bent gastdocent aan het Rits, 
speelt zelf… Kan je moeilijk kiezen?
Absoluut, ik vind alles interessant. Als 
kind al combineerde ik ontzettend veel 
dingen: ik tekende, studeerde piano, 
deed bourgeoissporten zoals tennis en 
paardrijden en zat in de jeugdbeweging. 
Ook het theatrale was altijd al aanwezig: 
gingen we naar de mis, dan deed ik dat na, 

en na een bezoek aan het kerkhof maakte 
ik een kruis met mijn naam erop en ging in 
een kartonnen doos in de tuin liggen. Ik wist 
totaal niet wat ik wilde worden en omdat ik 
ergens las dat architectuur ‘de moeder van 
alle kunsten’ is, vatte ik die studie aan.

Maar toch ben je geen architect 
geworden. 
Nee, de praktische en technische kant 
viel al snel tegen, en het zijn zo lange 
processen. Als je iets schildert, is het er 
meteen. Het is daarom nog niet goed, maar 
je bent wel dadelijk in je eigen medium 
bezig. Als je als architect iets tekent, 
staat het er nog lang niet en eens men 
begint te bouwen kan je ook veel minder 
dingen uitproberen en dan weggooien. 
Het is bovendien ook een zeer sociaal 
gegeven en hoewel ik niet echt asociaal 
ben, functioneer ik niet optimaal in groep. 

Bernard
Van Eeghem 
Schrijver
ontwerper
performer,
theatermaker...  

Schilderen, schrijven, affiches ontwerpen, theater en performances maken: Bernard 

Van Eeghem combineert het moeiteloos én met succes. Vorig jaar overrompelde 

hij het publiek op TAZ met de voorstelling ‘Bloedsomloopworst’, een persoonlijk 

verhaal rond de Bloedprocessie in Brugge. Zijn project voor TAZ 2014 -  waarvoor 

hij iets verdere oorden opzocht -  klinkt al even veelbelovend… 
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Sabine
Molenaar 
Choreografe 

‘That’s it’ heet haar eerste eigen dansvoor-

stelling, en op TAZ 2013 won ze er prompt 

de ‘Elle-prijs’ voor het strafste vrouwelijk 

talent mee. 

De Nederlandse Sabine Molenaar woont 

al zes jaar in België en houdt van datgene 

wat niet in woorden te vatten is. 

Mocht het kunnen, had ze bepaalde ant-

woorden liever gedanst, maar we

hielden het toch bij spreken… 

Ook niet binnen het theater overigens: ik 
heb dan vaak het gevoel niet helemaal tot 
mijn recht te komen. Later heb ik dan nog 
kunstgeschiedenis gestudeerd.

Werk je nog aan andere dingen, naast 
‘Ode van de zee’? 
Ik werk al aan een nieuwe performance 
die in het najaar in Arras in avant-
première zal gaan en zijn première heeft 
in de Beursschouwburg in april 2015. De 
voorstelling zal ‘IF’ heten, naar het gedicht 
van Rudyard Kipling, dat gaat over ‘man 
worden’ en bij uitbreiding ‘een mens’. Dat 
gedicht hing ingekaderd op mijn kamer, 
in het Frans, en mijn vader beschouwde 
het als zijn testament. Ik zie het als een 

laatste of voorlaatste performance waarin 
ik een check-up van mijn leven geef, over 
alles waar ik van hou en waar ik niet van 
hou en waarom. Het wordt een voorstelling 

waarin ik nadenk over alles en niets, geen 
‘State of the Union’ maar een ‘State of the 
Me’ (lacht). Het zullen heel korte stukjes 
van een paar seconden zijn met af een 
toe een iets langer scharniermoment, en 

het wordt een heel fysieke voorstelling 
waarin ik dans en ook piano speel. Nu ben 
ik nog volop dingen aan het verzamelen, 
want ik vertrek werkelijk vanuit het niets. 
En dan kan ik beginnen weggooien. Het 
is een beetje zoals een beeldhouwer 
vertrekt van een grote brok steenrots om 
er iets uit te houwen en op die manier iets 
te laten verschijnen. Je moet iets doen 
met de veelheid, je kan niet gewoon aan 
mensen zeggen: ‘het zit erin’, je moet het 
ook laten zien. 

Waarom zeg je dat het misschien een 
laatste performance wordt? 
Nadien zou ik graag de wereld rondreizen 
en schrijven. Nu ja, dat zeg ik nu (lacht). 
Maar ik ga sowieso schrijven, dat doe 
ik ook heel graag en ik heb al een paar 
opdrachten. 
En alleen reizen vind ik fijn omdat 
je dan in principe niemand nodig 
hebt, in hoofdzaak enkel aan jezelf 
verantwoording moet afleggen. Het is 
altijd ook een mentale reis. Maar goed, je 
hebt ook geld nodig natuurlijk; laat ons 
het erop houden dat het nog een vlottend 
idee is. Eerst ‘Ode van de zee’ en ‘IF’, en 
dan zien we wel weer.

‘De voorstelling zal ‘IF’ 
heten naar het gedicht,
van Rudyard Kipling...’

Ode van de Zee ©Bernard Van Eeghem
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Hoe ben je als Nederlandse in Brussel 
terechtgekomen? 
Na mijn opleiding in Amsterdam wilde ik 
graag ervaring opdoen in een ander land 
en de stijl van de theatrale hedendaagse 
dans in Brussel sprak me erg aan. Ik kon 
meteen beginnen bij het gezelschap 
‘Peeping Tom’, bij wie ik twee jaar gedanst 
en veel internationaal getourd heb. 
Brussel biedt een heleboel faciliteiten 
om als danser en maker je weg te vinden, 
en ik heb hier intussen ook een mooi 
netwerk kunnen opbouwen. 

Waarom ben je na twee jaar je eigen 
gezelschap begonnen? 
Bij ‘Peeping Tom’ krijg je heel veel 
artistieke vrijheid om je eigen unieke 
kwaliteiten te ontwikkelen en dingen te 
creëren, het is echt een grote speelplaats 
om jezelf te ontdekken. Op die manier 
merk je natuurlijk ook meer en meer 
wat je echt aanspreekt en wat je op een 
bepaalde manier wil overbrengen naar 
een publiek. Voor mij werd dat steeds 
specifieker en dus besloot ik weg te 
gaan. Ik vond het geen slecht idee om 
vroeg genoeg te beginnen met het 
ontwikkelen van een geheel eigen stijl. 

Ik wou onderzoeken of het werkelijk mijn 
ding was zelf theater te maken en of het 
zou aanslaan. Ik heb alles stap voor stap 
opgebouwd en na TAZ 2013 is het echt 
ontploft. De voorstelling werd er goed 
onthaald en ik kreeg er veel aandacht, 
zeker nadat ik de ‘Elle- prijs’ kreeg, 
waar ik heel dankbaar voor ben. Op TAZ 
lopen ook veel programmatoren rond 
wat maakt dat de voorstelling nu ook 
internationaal goed begint te lopen, wat 
een heel mooie ontwikkeling is.

Hoe zou je je eigen stijl omschijven? 
Ik ben geen vrouw van veel woorden en 
vind dat moeilijk om uit te leggen, ook 
omdat ik vrij abstract werk. Mijn werk 
brengt heel wat associaties mee, maar 
het is niet logisch verhalend. Het is niet 
echt dans en niet echt theater en mensen 
vragen zich vaak af waar ze naar zitten te 
kijken. Ik vind het tof dat ze vraagtekens 

hebben. Ik hou van wat mensen raakt op 
een mysterieuze manier. Er is weliswaar 
iets wat hen heel concreet raakt, maar ze 
kunnen het niet beschrijven. Ik werk heel 
graag tussen realiteit en surrealiteit. Wat 
ik doe, blijft zo abstract omdat ik werk 
vanuit een state of mind en niet vanuit 
een vorm of mooie beweging. Dans die 
puur vorm is, raakt mij persoonlijk ook 
niet zo veel. 
Ik bedenk geen concrete verhalen, 
ik werk eerder met beelden die mij 
aanspreken. Ook al is er een thema of 
concreet concept, ik trek dat altijd open 
en ga op zoek naar beelden in mijn hoofd 
die dat visualiseren en die puur ik uit. Ik 
kijk welke state of mind daarbij past en 
van daaruit begin ik te vertalen.
 
Wat was het uitgangspunt voor ‘That’s 
it’? 
Ik heb een fascinatie voor dromen. Mijn 
gezelschap heet ‘Sandman’, dat is Klaas 
Vaak, die zand in de ogen van slapende 
mensen strooit. Ik ben geïnteresseerd 
in wat tussen realiteit en dromen zit. 
Voor ‘That’s it’ ben ik vertrokken vanuit 
het intuïtieve associëren dat we doen 
wanneer we dromen, en niet van het 
lineaire denken van het dagelijkse leven. 
Tijd en ruimte zijn er heel subjectief. 
Maar er zitten wel veel verschillende 
lagen in, onder andere de hele circle 
of life: je begint als embryo, leert – met 
vallen en opstaan- lopen, komt in de 
‘efflorescence of life’, waar alles stroomt 
en dan kapt ziekte, dood of iets anders 
het af. 
Het interesseert me dat niets is wat het 
lijkt, en dat iedereen de dingen anders 
ziet. Ik vind het fascinerend te denken 
dat dromen misschien meer werkelijk 
zijn dan de realiteit. Ik zoek altijd een 
beetje naar de flipside van het plaatje, 
zeg maar. 

Ben je al bezig met een nieuwe 
voorstelling? 
Mijn nieuwe creatie gaat in maart 2015 
in première. Het wordt een duet met Igor 
Vrebac, een physical theatre acteur. Het 
draait rond intimiteit en de vormen die 
die tussen twee personen kan aannemen. 
Het hoeft niet per se intimiteit binnen 
een relatie te zijn, het gaat ook over 
eender welke twee personen. Ik werk 
opnieuw met die state of mind, het heel 
beeldende en transformaties van het 
ene beeld naar het andere. Daardoor 
krijg je een heleboel dubbele lagen. We 
zijn nog maar net begonnen maar ik heb 
er heel veel vertrouwen in dat het weer 
een intens stuk zal zijn. 

‘Ik werk eerder met 
beelden die
mij aanspreken.’

©Terri Florido

©Saris & den Engelsman

©Terri Florido

©Terri Florido
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Hoe heb je het poëzieluik op TAZ 
aangepakt? 
Ik kreeg de vraag een programma uit 
te werken rond jonge Belgische en 
Nederlandse dichters, die toch al iets 
bewezen hebben. Aangezien Oostende 
de ‘koninging der badsteden’ genoemd 
wordt, had ik meteen het idee er ‘Prinsen 
& Prinsessen der Poëzie’ van te maken. 
Om zes avonden te vullen zocht ik 
twaalf dichters jonger dan veertig die 
ofwel genomineerd waren geweest 
voor een belangrijke poëzieprijs of er 

één gewonnen hadden. Ik selecteerde 
zes Vlamingen en zes Nederlanders, zes 
vrouwen en zes mannen. Ze zullen per 
twee optreden gedurende zes avonden 
in de foyer Kleine Post van De Grote 
Post. Ik heb ook bekeken welke dichters 
het best bij elkaar passen qua poetica of 
qua manier van voordragen en zo heb 
ik duo’s samengesteld. De bedoeling 
is dat ze ook allemaal een ‘koning of 
koningin der poëzie’ bekend maken, 
iemand naar wie ze opkijken of die een 
voorbeeld was, en dat ze hun keuze 

toelichten. In de Poëziekrant komt een 
antwoord van de prins(es) op het werk 
van die koning(in) der poëzie, dat kan 
een gedicht zijn of een klein betoog. 
Die koning(in)nen mogen internationaal 
zijn. Charles Bukowski zit er al bij maar 
evengoed Eddy van Vliet komt aan bod. 

Jijzelf bent nu de nieuwe stadsdichter 
van Gent. Hoe vul je die opdracht in? 
Ik zal twee jaar stadsdichter zijn, tot 
30 april 2016. Ik ben verplicht om per 
jaar zes gedichten over onze stad te 

Ook dit jaar steunt deAuteurs het literatuurluik van TAZ in 

Oostende, met bijzondere aandacht voor de poëzie. Vorig 

jaar was Lies Van Gasse curator en dit jaar is het David 

Troch, die sinds kort ook stadsdichter van Gent is, die het 

programma mocht samenstellen. Wij vroegen hem zijn 

plannen uit de doeken te doen. 

David Troch 
Dichter & curator 

Prinsen & Princessen 
der Poëzie 

©Sylvie Marie



schrijven, maar daarnaast mag ik het 
ook een beetje invullen zoals ik het 
zelf wil. Momenteel ben ik een aantal 
ideeën aan het uitwerken. Zo had ik al 
een eerste rondetafelgesprek met heel 
veel verschillende dichters die in Gent 
wonen. Ik heb hen over mijn plannen 
verteld, naar hen geluisterd en ik zou het 
fijn vinden samen dingen te doen. 

Zijn er al concrete projecten? 
Ik ben voorgesteld op 31 maart, op de 
werelddag poëzie van Unesco. Op de 
persconferentie heb ik de aanwezige 
journalisten meteen met een eerste 
stadsgedicht verrast, hoewel ik toen 
nog lang niet in dienst was (lacht). Het 
heet ‘gent en ik’ en ik heb onmiddellijk 
een oproep gedaan om dat gedicht te 
vertalen naar zoveel mogelijk talen die in 
Gent gesproken worden. Met Nederlands 
bereik je al heel wat volk maar niet 
iedereen. Iedereen die daar zin in heeft 
mag een vertaling maken, het hoeven 
geen professionele vertalers te zijn, al 
mogen die natuurlijk ook helpen. Naast 
mijn gedicht zou het fantastisch zijn 
bij uitbreiding ook andere gedichten 
over Gent te vertalen. Dat kan ook een 
toeristische waarde hebben. 
Iets anders wat ik ga doen is een 
spreekuur houden op verschillende 
locaties in en rond Gent. Mensen kunnen 
met hun mentale en/of fysieke klachten 
naar mij komen en ik geef een poëtische 
oplossing: een gedicht of dichtbundel die 
ze best eens zouden lezen bijvoorbeeld. 
Op die ludieke en laagdrempelige manier 
probeer ik poëzie toch iets meer bij de 
man en vrouw in de straat te krijgen. 

Waarom wil je ook die mensen 
bereiken? 
Ik wil duidelijk maken dat poëzie meer 
is dan gedichten over geboorte, huwelijk 
en dood. Toen mijn gedicht ‘gezel’ uit 
mijn tweede bundel ‘buiten westen’ de 
Herman de Coninck Publieksprijs voor 
het beste gedicht kreeg, werd het ook 
op poster verspreid, en bereikte het dus 
bijzonder veel mensen. Toen merkte 
ik dat er enorm veel reactie op kwam. 
Iemand liet me zelfs weten dat dat 
gedicht zijn leven veranderd had. 

Eén van jouw projecten speelde zich 
af op Facebook. Deed je dat ook om 
laagdrempelig te zijn? 
Het project ‘geen goede dag’ was 
een goede manier om meer mensen 
te bereiken. Ik vind dat een dichter 
het vandaag de dag moet aandurven 

social media als Facebook en Twitter 
te gebruiken. We weten allemaal dat 
dichtbundels niet gigantisch goed 
verkopen en dat literaire tijdschriften 
maar door een beperkt publiek gelezen 
worden. 
Ik gooide een jaar lang elke dag een 
poëtische vingeroefening op mijn 
auteurspagina op Facebook, die altijd 
begon met dezelfde vijf woorden: ‘dat 
het geen goede dag’. Ik geef toe dat het 
een huzarenstukje was om daar 365 
variaties op te schrijven. Ik begon mijn 
dag ermee. Ik werkte toen in Antwerpen 
en ik schreef die dingen in de trein van 
Gent naar Antwerpen; soms waren ze 

klaar als ik in Lokeren was en soms 
helemaal niet. Het zijn uiteraard niet 
allemaal goede gedichten, daarom noem 
ik het ook poëtische vingeroefeningen. 
Een schrijver moet zijn handen en 
vingers echt wel warmhouden. Het was 
ook een heel goede manier om anders 
naar dingen te kijken. Ik putte zeker 
niet enkel uit mijn fantasie maar ook uit 
dingen die ik meemaakte. 

Kan jij leven van je pen? 
Toen ik op mijn 15e karamellenverzen 
begon te schrijven, had ik het nooit 
durven dromen, maar ja, sinds september 
leef ik van mijn pen. En ik niet alleen, mijn 
vrouw, Sylvie Marie, ook. Al betekent dat 
niet dat we enkel schrijven. Mijn vrouw 
geeft ‘literaire creatie’ op de academie 

in Tielt en Ieper. Ikzelf ben gestopt in 
de communicatiewereld en werk nu  
voor de vzw Wisper, waar ik het aanbod 
aan schrijfcursussen verder uitbouw 
en ook zelf cursussen geef. Ik heb me 
financieel niet echt verbeterd door van 
job te veranderen maar er komen steeds 
meer dingen op me af en omdat ik er al 
zo lang zo intensief mee bezig ben, is het 
fantastisch dat ik er nu uiteindelijk mijn 
beroep van kan maken. 
Poëzie is voor mij broodnodig. Het is 
een soort innerlijke drang, ik kan me niet 
voorstellen dat ik daar plots mee zou 
ophouden. Voor mij is poëzie verweven 
geraakt met mijn dagdagelijkse leven. 
Dingen opschrijven, of dat nu poëzie, 
proza of wat dan ook is, doe ik elke 
dag. Ik lees ook dagelijks minstens één 
gedicht, vaak meerdere. We hebben hier 
thuis een collectie staan van ruim 500, 
600 dichtbundels. Ik kan echt niet meer 
zonder. 
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‘Ik vind dat een dichter 
het vandaag de dag  
moet aandurven om
social media te gebruiken.’

Op TAZ Oostende: zo 3 aug t/m vr 8 aug om 21u 
in cc De Grote Post (foyer Kleine Post) 60’ inkom: € 8 | aan de deur € 9 
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Hoe is ‘Niet in Onze Naam’ ontstaan? 
NION is ontstaan in de regeringscrisis van 
2010, toen België maandenlang geen 
regering had. Het was vooral ook een 
reactie op de 11- juli- boodschap van 
Jan Peumans, die vond dat kunstenaars 
zich meer moesten inspannen om het 
Vlaamse gedachtengoed bij de bevolking 
bekend te maken. Veel artiesten 
steigerden bij de idee dat hun kunst  zo 
geïnstrumentaliseerd zou worden voor 
een separatistische agenda. Wij stelden 
een petitie op en organiseerden een 
actie in de KVS, met als titel ‘Solidariteit 
maakt cultuur groot’, die heel wat reactie 
uitlokte. Vooral uit rechtse hoek kwam 
het verwijt dat we ‘culturo’s’ zijn, ‘bobo’s’ 
die maar een klein publiek bereiken 
maar ondertussen wel subsidies slurpen. 
Dat soort discours hoor je nu nog steeds. 
Gelukkig waren er ook positieve reacties, 
van kunstenaars zelf, van het ruime 
publiek maar ook van de vakbonden  die 
mee in de bres sprongen voor solidariteit.

Wat is de stand van zaken nu? 
In 2013 hebben we ons geconcentreerd 
op Europa, dat een zgn. Groenboek 
opstelde over wat zij ‘creatieve en 
culturele industrieën’ noemt. Cultuur 
moet geld opbrengen en als je erin 
investeert moet er ook een return zijn. 
Iedereen moet zich richten op de bakens 
die Europa uitzet en dus merk je dat 
die ideologie van commercialisering 
nu ook doorsijpelt tot op het lokale 
niveau. We gingen op onderzoek uit en 
merkten tot onze grote ontsteltenis dat 
er in veel landen – denk aan Spanje 
of Hongarije – een echte afbraak van 
cultuur is. In vergelijking met die landen 
valt het in België nog mee, al ben ik 
voorzichtig met dat soort uitspraken. 
Hier gebeuren de besparingen ‘met 
de kaasschaaf’.  De sociaal-artistieke 
sector is bijvoorbeeld wel fel getroffen. 
Ook de cultuurbudgetten van steden 
en gemeenten zijn gemiddeld met 
10% verminderd. In Wallonië zijn de 

problemen nog groter. Instituten als 
Charleroi Danses hebben geweldig 
moeten inkrimpen, veel kunstenaars 
vallen uit het kunstenaarsstatuut dat 
recent ‘aangepast’ werd en er is een 
grote vraag naar acties. 
Met een groepje mensen namen we 
onze tijd om een tekst  te schrijven die 
de essentie van het probleem probeert 
weer te geven. Deze petitie lokte 
discussies uit en kreeg de steun van veel 
artiesten, ook van echt grote namen,  
zowel Nederlandstalige als Franstalige. 
Ook uit andere Europese landen kwam 
er steun, o.a. van filmmaker Ken Loach. 
Op 1 april dan organiseerden we  een 
Europese solidariteitsdag in de Bourla 
in Antwerpen waar een 40-tal artiesten 
aantraden. 

Wat staat er in de tekst? 
We klagen de vermarkting en commer-
cialisering van cultuur aan, geven een 
tableau vivant van de  kaalslag in vele 

Ze is muziekpedagoge en leidt het Brusselse 
Brecht-Eisler koor. Omdat engagement haar met de 
paplepel ingegeven werd, hoeft het niet te verbazen 
dat Lieve Franssen mee aan de wieg stond van de 
vrijwilligersvereniging Niet In Onze Naam (NION) waarin 
een groep artiesten zich verenigde. Wij vroegen haar 
wat het opzet van NION precies is. 

 Lieve
 Franssen 
Mede-initiatiefneemster

 ‘Niet in onze naam’



T.o.v. de auteur stelt de wet dat een 
contract schriftelijk dient te worden 
bewezen. 
M.a.w. ingeval de auteur betwist dat hij 
een recht zou hebben overgedragen, zal 
de uitgever of exploitant of producent 
het schriftelijk bewijs van die overdracht 

moeten kunnen voorleggen. Het 
schriftelijk karakter van het contract is 
evenwel slechts een bewijsregel en geen 
vormvereiste.

Het geschrift zal in de meeste gevallen 
een contract zijn maar het kan ook een 

factuur of een prijsofferte zijn waarin de 
overdracht gestipuleerd staat. 
Bij het opstellen van een factuur of een 
prijsofferte komt het er op neer de juiste 
formuleringen of algemene voorwaarden 
te gebruiken. 
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Europese landen met cijfers, we heb-
ben het over de precaire situatie van 
veel kunstenaars. De grote meerder-
heid heeft een jaarinkomen onder de 
armoededrempel. Tot slot lanceren we 
een oproep voor een Europese lente. De 
bedoeling is tweeledig: cultuur redden 
en meteen ook bouwen aan een nieuw 
en ander Europa. De stellingen uit het 
groenboek en datzelfde neoliberalisme 
klinkt immers ook op andere beleidsdo-
meinen door. 

Brengt het wat teweeg? 
Zeker, al is dat niet alleen onze 
verdienste. Wij zijn geen instituut, maar 
enkel een vrijwilligersbeweging van 
mensen uit de sector. Voor de avond in de 
Bourla hadden we een heel vruchtbare 
samenwerking met AKO, het Antwerpse 
Kunsten Overleg.  Vanuit de sector zelf  
komt er ook beweging, bijvoorbeeld met 
de campagne ‘Ik kies voor kunst’. In de 
Franse gemeenschap zijn er intussen wel 
drie of vier actiegroepen bezig rond deze 
thematiek. Het zou een goeie zaak zijn 
om al deze initiatieven te bundelen en 
zo een echte tegenkracht op te bouwen.

Waar komt dat strijdvaardige bij jou 
vandaan? 
Mijn vader was heel actief in het ver-
enigingsleven, de vakbond en KWB, dus 
engagement en rechtvaardigheidsgevoel 
zit me in het bloed. Ik studeerde ook 
in Leuven in ’68 en het heeft me altijd 
geboeid hoeveel er mogelijk is, hoe we 
voor iedereen het leven kunnen ver-

beteren terwijl allerlei zotte systemen, 
ideologieën en bureaucratie de dingen 
verhinderen. Door zelf met kunst bezig 
te zijn, besef ik ook wat de waarde van 
kunst en cultuur is. 

Wat is volgens jou dan de waarde van 
kunst en cultuur? 
‘Waarom is cultuur belangrijk?’ is voor 
mij een vraag als ‘Waarom moet je 
ademen?’ Kunst beoefenen of er gewoon 
van genieten maakt ons leven rijker, leert 
ons de dingen in een ander perspectief 
te zien, maakt ons sterk om dingen te 
veranderen.
Kunsteducatie is voor mij het 
belangrijkste: mensen moeten de 
mogelijkheid krijgen zelf te proeven 
van kunst.  Dan ervaren ze hoe goed 
je je daarbij kan voelen, en hoe 
je er slimmer en beter van wordt. 
Daarom is het schrijnend dat men in 
Engeland bibliotheken sluit, dat er veel 
theaterhuizen, orkesten, filminstituten 
hun deuren moeten sluiten, dat er in 
Pompei waardevolle beelden gestolen 
worden omdat men geen geld wil steken 
in de bewaking…. Ik vind dat de overheid 
zijn verantwoordelijkheid moet nemen. 
Kunst en cultuur, dat is zoals onderwijs, 
het is geen luxe, het is water en brood, je 
hebt het dagelijks nodig!

www.nietinonzenaam.be

SCHRIFTeLIJK BeWIJS

‘Het is schrijnend dat 
men in engeland
bibliotheken sluit...’

Contractonderhandelingen
Laat je contracten nalezen! 

Bij deAuteurs kan je ook terecht om je contractvoorstellen te laten nalezen.
Wij gaan zelfs verder en voeren op jouw vraag graag samen
de onderhandelingen met producent of uitgever.

Wij kunnen je wijzen op noodzakelijke clausules die in je contract moeten staan
en kennen de gebruikelijke tarieven.
Ook voor de opvolging van je exploitaties kan je bij ons terecht.
Bovendien is deze dienst gratis voor leden van deAuteurs! 

Neem dus zeker contact op met Barbara Persyn:
bpersyn@deauteurs.be of via tel 02 551 03 20.

De belangrijkste regels uit de auteurswet ivm contracten voor freelancers op een rij:



Per exploitatiewijze moet uitdrukkelijk 
worden bepaald in het contract:

1. de vergoeding
2. de reikwijdte (specifiëringsplicht)
3. de duur

De omschrijving van de exploitatiewijze 
is de omschrijving van het recht om het 
werk op een bepaalde, welomschreven 
en concrete wijze te exploiteren.
Bijv. het recht tot reproductie in een ro-
manvorm, het recht tot merchandising 
van de centrale figuur van een tekenfilm, 
het recht om de film vast te leggen en uit 
te brengen op video en DVD, het recht 
om een boek te vertalen en uit te geven 
in de omschreven talen, etc..

De reikwijdte van deze exploitatieplicht 
moet duidelijk worden gespecifieerd, 

het moet duidelijk zijn over welke con-
crete exploitatiewijzen de verkrijger be-
schikt. Deze vereiste wordt de specifi-
eringsplicht genoemd.

De specifiëringsplicht moet op pragma-
tische wijze worden uitgelegd.Wanneer 
onduidelijke clausules zijn bedongen 
met betrekking tot de exploitatiewijze, 
zal er van worden uitgegaan dat de au-
teur zo weinig mogelijk rechten heeft 
overgedragen. 

Algemene clausules zoals ‘de auteur doet 
afstand van al zijn rechten ’ zijn dus uit 
den boze. Wanneer men enkel spreekt 
over een uitgave in boekvorm, betekent 
dit niet dat de uitgever automatisch het 
recht heeft om dit boek op het internet 
te plaatsen. Dit moet gespecifieerd wor-
den. 

Wanneer er in het contract niets wordt be-
paald omtrent de geografische reikwijdte 
en de duur betekent dit geenszins dat de 
verkrijger beschikt over het auteursrecht 
voor de gehele wereld. 

Per  exploitatiewijze moet eveneens de 
vergoeding worden bepaald. De vergoe-
ding kan worden bepaald door middel 
van een forfaitair bedrag of een propor-
tionele vergoeding (bijv. een welbepaald 
percentage op de netto-ontvangsten).

Noch over de hoogte , noch over het al 
dan niet billijk karakter van de vergoe-
ding heeft de wetgever iets opgelegd. 
Beide partijen kunnen op dit vlak vrij on-
derhandelen. 
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SPeCIFIeKe ReGeLS

exPLOITATIeWIJZe

OVeRDRACHT OF LICeNTIe

exPLOITATIePLICHT OVeRDRACHT ReCHTeN

De clausules over overdracht of licentie 
moeten restrictief worden geïnterpre-
teerd.

M.a.w. de auteur draagt alleen die rech-
ten over of geeft alleen die rechten in 
licentie die uitdrukkelijk in het contract 
worden bepaald.

In geval van twijfel of onduidelijke clau-
sules zal de overeenkomst in het voor-
deel van de auteur en in het nadeel van 
de exploitant-verkrijger worden geïnter-
preteerd. 

Het overgedragen of in licentie gegeven 
exploitatierecht moet worden geëxploi-
teerd volgens de eerlijke beroepsgebrui-
ken. 

De overdracht van rechten betreffende 
onbekende  exploitatievormen is nie-
tig. 

De exploitatievorm heeft betrekking 
op een techniek of procédé. Er kan niet 
gecontracteerd worden over exploitatie-
vormen die op het ogenblik van de con-
tractsluiting nog onbekend of onvoor-
zienbaar waren.

De overdracht van rechten betreffende 
toekomstige werken, geldt slechts voor 
een beperkte tijd en voor zover het 
genre waarop de overdracht betrekking 
heeft bepaald is.

Er kan bijvoorbeeld worden bedongen 
dat de auteur-regisseur voor zijn volgen-
de komische film (genre) opnieuw zal 
samenwerken met dezelfde producent 
en zijn rechten op dit toekomstig werk 
overdraagt aan de producent.
Bijv. rechten voor prequel, sequel. 

Daarnaast bepaalt de auteurswet ook 
specifieke regels voor bepaalde soorten 
contracten, nl. voor audiovisuele exploi-
tatiecontracten, uitgavecontracten en 
opvoeringscontracten.
Bij audiovisuele werken is het belang 

van het contract des te groter  want als 
er geen ‘andersluidend beding’ (lees: 
contract, geschrift)  is, dan geldt het 
‘vermoeden van overdracht’ en zijn de 
audiovisuele werken op grond van de 
auteurswet in handen van de producent 

met uitzondering van de rechten die de 
auteur eerder  in beheer heeft gegeven 
aan zijn beheersvennootschap . In ruil 
voor dit vermoeden van overdracht heeft 
de auteur wel recht op een vergoeding. 
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‘In Vlaanderen gaat het op dit moment helemaal niet slecht met het theater’, het zijn de 
woorden van iemand die weet waar hij het over heeft. Niet minder dan 20 jaar zit Kurt 
Melens in het vak. Hij deed ondermeer dramaturgie bij het Toneelhuis en ZT Hollandia, 
was cultuurfunctionaris in Sint-Niklaas, is bestuurslid van OKO en intussen al 10 jaar 
actief in het NTGent: ervaring en stof genoeg dus voor een gesprek.   

Kurt Melens  
Directeur NTGent  

Welke evolutie heeft het NTGent 
doorgemaakt sinds jij er begon? 
Ik ben in 2005 samen met Johan Simons 
naar het NTGent gekomen en hier is 
een gigantische cultuuromslag gebeurd, 
van een lokaal geörienteerd theater 
dat alleen residentieel speelde naar 
een complex theater dat internationaal 
produceert. Het NTGent zat dik in de 
problemen, zowel artistiek als financieel. 
Wij hebben het huis artistiek terug op de 
kaart gezet en zullen er tegen eind 2014 
in geslaagd zijn om de op 43 jaar opge-
bouwde schuld op 7 jaar weg te werken, 
zònder extra middelen van overheden. 
We hebben ons niet laten opsluiten in 
‘kunst voor de kunst’, maar een mooie 

middenweg gevonden tussen lokaal 
breed genoeg gaan en artistieke kwali-
teit overeind houden, uit te pakken met 
hoogtepunten en durven aan experiment 
te doen. 

Jij begon ooit als dramaturg en bent nu 
algemeen directeur van het NTGent. Ben 
je van het artistieke naar het zakelijke 
overgestapt? 
Ik denk dat ik het zakelijke net beheers 
omdat ik van de artistieke kant kom. Je 
moet de garantie bieden dat artiesten 
kunnen blijven vertellen wat ze willen om 
geen lege doos te creëren. Theaterhuizen 
bestaan niet voor zichzelf, maar zijn 
een logistiek kader rond artiesten die 

dat moeten bewonen. Ik vind dat het 
NTGent een sterke identiteit neerzet 
en ook ons oorspronkelijk idee om 
goede voorstellingen langer te spelen 
en telkens opnieuw op het repertoire 
te zetten, is overeind gebleven. We 
hebben nu een zaalbezetting van 80%, 
en 160.000 bezoekers per jaar als we 
ook de steden buiten Gent meetellen. 
Ondanks de noodzakelijke besparingen 
zijn we niet doorgeschoten naar een huis 
dat alleen maar rond financiën draait 
maar naar één dat rond bewustwording 
en efficiëntieverhoging werkt. Je kan 
natuurlijk niet alles voorspellen maar 
op dit moment is ons grootste risico de 
subsidiënt die vrij onvoorspelbaar is.
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Maakt het onzekere van de subsidies 
jullie ongerust? 
Toch wel, als je ziet hoe de overheidsfi-
nanciën onder druk komen te staan. Maar 
wat mij vooral ongerust maakt is de po-
sitie van de kunsten in de maatschappij. 
Er is duidelijk een veranderde retoriek. 
Vroeger was er een soort humanistisch 
ideaal en een evidentie dat de kwaliteit 
van de kunst ook een meter was voor 
de kwaliteit van het welzijn in de maat-
schappij, maar nu verschuift die beeld-
vorming.
In Vlaanderen is het gelukkig nog een 
stuk beter dan in Nederland, maar toch 
leeft de idee dat kunst niet zo levens-
noodzakelijk is en een post is waarop be-
spaard kan worden. En dat terwijl studies 
aantonen dat de gesubsidieerden in de 
groep zitten van de grootste groei. Maat-
schappelijk gezien kijken mensen te veel 
naar datgene wat er op scène gebeurt, 
alleen maar naar de output en te weinig 
naar de dynamiek. Als je alle kunstin-
stellingen uit Gent zou wegdenken, zou 
de stad niet zo aantrekkelijk zijn en veel 
minder uitstraling hebben.

Maar het gaat dus niet slecht met het 
theater? 
In Vlaanderen gaat het helemaal niet 
slecht met theater, in Nederland wel. 
Daar is het debat rond de positie van de 
kunstenaar helaas gewonnen door die-
genen die kunstenaars voorstellen als 
linkse hobbyisten die profiteren van de 
maatschappij. Wij moeten de overheid 
dus overtuigen van onze gemeenschaps-
vormende functies. We zijn veel meer 
dan het cliché dat men van ons maakt. 
Je leest veel onzin, bijvoorbeeld dat de 

sector nog meer eigen inkomsten en al-
ternatieve financiering zou moeten zoe-
ken. Dat klinkt alsof men geen moeite 
doet voor niet-alternatieve financiering, 
wat totaal onjuist is. Het NTGent bijvoor-
beeld vecht voor elk ticket en we moe-
ten onze subsidies op talrijke manieren 

verantwoorden. Bovendien zijn het al-
lemaal vestzak- broekzak operaties. De 
kunstensector zorgt voor een deel ook 
voor het patrimonium van Vlaanderen, 
en we betalen net zoals elk bedrijf heel 
veel RSZ. En we zijn een motor: op jaar-
basis trekt het NTGent 100.000 man naar 
een pleintje midden in de stad en daar 
profiteren horecazaken, De Lijn, parkings, 
… ook van. 

Je bent ook voorzitter van het Schrij-
verspodium. Wat doet die organisatie 
precies? 
Het is een mini-organisatie, die enerzijds 
manifestaties rond toneelschrijven or-
ganiseert en anderzijds – en dat vind ik 
de belangrijkste functie – een website 
creëert die als digitaal archief de toneel-
schrijverij in Vlaanderen en Nederland in 
kaart brengt. Dat is ondermeer belangrijk 
omdat de archieffunctie van het VTI in de 
toekomst onzeker is. Het Schrijverspodi-
um, gesubsidieerd door het Vlaams Fonds 
voor de Letteren, is voor zover ik het zie de 
enige organisatie die bezig is met het be-
langrijk maken van de toneelauteur. Op de 
website kan je materiaal terugvinden en je 
vindt er enkel geautoriseerde tekstversies.
In Vlaanderen wordt veel toneelschrijverij 
dienstbaar gemaakt: theaters vragen een 
tekst, bewerken die grondig en spelen 
die dan vaak slechts één lange reeks. De 

duurzaamheid is daardoor beperkt, je kan 
nooit auteurschap creëren, en maakt iets 
supervluchtig. Ik vind het heel belangrijk 
de auteur als een volwaardige speler in 
een creatieproces te plaatsen. Ik vind dat 
je het elitaire vak van auteurschap moet 
her- en opwaarderen. Je kan niet genoeg 

benadrukken hoe belangrijk mensen als 
Tom Lanoye, Peter Verhelst, Gerardjan 
Rijnders, Judith Herzberg, Paul Pourveur 
en Stefan Hertmans zijn. In opleidingen 
wordt er steeds minder met vaste tekst 
gewerkt en veel gesampled, wat interes-
sant kan zijn, maar het zou spijtig zijn op 
den duur een landschap te hebben dat 

alleen nog dat doet. Je moet de autoriteit 
van de auteur durven versterken om een 
goede artistieke dialoog te blijven voe-
ren. Als het gaat over teksttheater kan je 
de auteur niet belangrijk genoeg maken. 

 Op jaarbasis trekt 
NTGent 100.000 man 
naar een pleintje
midden in de stad.’
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