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THEATER DER VERSCHEIDENHEDEN

DOSSIER DIVERSITEIT
5>7 DE OPEN DEUR VAN DE MULTICULTURALITEIT
Is de multiculturele samenleving een feit of een drama? De dialoog met de andere
zou ‘alledaagser’ moeten en het debat ‘academischer’, schrijft dramaturg Erwin
Jans. Dat zijn volgens hem twee strategieën om de hysterie tegen te gaan waarmee
op dit ogenblik de discussie gevoerd wordt. 

8>11 IEDEREEN IS HEEL LOYAAL
Iedereen maakt deel uit van een familie, een lokale gemeenschap, een sociale klas-
se,... In het gesprek over culturele identiteit worden niet-etnisch gebonden aspecten
sterk onderschat, schrijft Dominique Willaert (Victoria Deluxe).

12>15 DE TIJD VAN DE GOEDE BEDOELINGEN IS VOORBIJ
Een gesprek met Chokri Ben Chikha (Union Suspecte), Mesut Arslan (Anatolië
Toneel Groep), Hazim Kamaledin (Cactusbloem, ex-Woestijn 93) en Abdelmalek 
El Houari (Vlaams Centrum voor Amateurkunsten) over mogelijkheden en struikel-
blokken voor allochtone theatermakers. 

16>17 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN CULTUUR
Vanuit zijn ervaringen met projecten in Palestina en Israel roept Lukas Pairon
(Ictus Ensemble) op om een debat te voeren over de plaats van ontwikkelings-
samenwerking in de culturele sector. 

18>20 CREATIVITEIT IN DE MARGE VAN HET WERELDSYSTEEM
“Ik ben geen voorstander van het kapitalisme, maar met het kapitalisme gaan ook
een aantal waarden samen. Die waarden zijn er een onvermijdelijk bijproduct van.”
Het middenveld moet de marges die het globale kapitalisme openlaat creatief en
kritisch invullen, zegt Ludo Abicht, de nieuwe voorzitter van het VTi.

21>22 RUIMTE VOOR ONSZELF, RUIMTE VOOR ANDEREN
“Ik wil zeker niet zeggen dat er een mooie metaforische relatie is tussen kunst en
democratie. Ik wil net zeggen dat er een heel concrete, specifieke en echte relatie is
tussen kunst en democratie.” Dat zei de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber
vorig jaar in De Munt. Kunst noch democratie gedijen zonder gemeenschapszin, 
verbeelding, empathie en ‘interdependence’.

23>25 DE VERBEELDING VAN HET MULTICULTURALISME 
Sociologe Nadia Fadil las het dossier over culturele diversiteit. Ze pleit ervoor 
andere categorieën te gebruiken dan afkomst, taal of culturele achtergrond: 
“Dit is theater van eigen bodem”, zouden we dan fier kunnen aankondigen bij 
een stuk waarin (bijna) geen woord Nederlands wordt gesproken. Waarom zou dat
niet mogelijk zijn?”

KALENDER
VTi-activiteiten de volgende maanden: ontvangst inter-
nationale delegatie op Tweetakt festival, salon over 
community arts in Groot-Brittannië. 

BELEID
Nieuws over projecten in het kader van de EU en verder
deadlines voor periodieke publicaties, projectsubsidies,
internationale werking en samenwerkingsontwikkeling.

TUSSENSTAND
Een terugblik op de werking van het VTi de voorbije maan-
den: initiatieven rond theaterkritiek; een rondetafel van
het netwerk CIRCLE over jeugdcultuur; een programmator
uit Boedapest op bezoek; Creative Commons in België
gelanceerd; onderzoek naar de geschiedenis en werking
van de cultuurcentra; stageprojecten over loopbaanont-
wikkeling, culturele diversiteit; culturele infrastructuur; 
aanwinsten in de bibliotheek.

COLOFON
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Het aantal aanvraagdossiers voor een tweejarige
structurele subsidie en de stortvloed van aan-
vragen voor kunstencentra en werkplaatsen 
(zie overzicht op www.vti.be) zijn de eerste tast-
bare bewijzen dat het Kunstendecreet aan reële
behoeften voldoet. Het podiumlandschap zal er
in juli anders uitzien: er komt meer reliëf, meer
diversiteit (meer dier- en plantensoorten) en
hybriditeit (meer mengvormen en bastaarden).
Vooral de ontdekking van naburige bergketens
(beeldende kunst, architectuur en vanaf 2007
ook muziek), die uit dezelfde aardplaten ont-
staan zijn en bereikbaar zijn geworden, zal onze
kijk bepalen.

Het woord is nu aan de beoordelingscommissies
die de tijd en de rust moeten krijgen om, temid-
den van de hertekening, de minister met een
grondig beargumenteerd advies te wapenen.
Zodat de minister op zijn beurt de meest levens-
vatbare en noodzakelijke initiatieven aan de
Vlaamse Regering kan voorleggen voor structu-
rele ondersteuning. Het wachten is lang, wij
houden voor u de vinger aan de pols, eind juni
komt in zicht.

Ondertussen hebben we deze Courant in alle
stilte een metamorfose laten ondergaan: behal-
ve de nieuwe vormgeving van Paul Boudens
opteren we voor thematische dossiernummers,
na ‘culturele infrastructuur’, ‘landschapszorg’
en ‘buiten de muren’ nu over ‘culturele diversi-
teit’. Het helpt het VTi om structuur in het werk
te brengen, discussies te starten, te evalueren 
of af te ronden; stelt deadlines scherp; zoekt
diepgang; wil de complexiteit van bepaalde
sociale of artistieke problemen uitdrukkelijk en
verstaanbaar communiceren. 

Daarnaast willen we de lezer kort en bondig 
op de hoogte houden van beleidskwesties, VTi-
activiteiten en lopende zaken in ‘Tussenstand’.
Voor urgente informatie kun je steeds terecht 
op de VTi-website, die we haast dagelijks actua-
liseren. De reacties die we van lezers mogen
opvangen zijn positief en motiveren ons om op
de ingeslagen weg verder te gaan. 

Keep it cool.

THEATER
DER VERSCHEIDENHEDEN

Michel Uytterhoeven
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INLEIDING
Joris Janssens

In het cultuurpolitieke debat in Vlaanderen is ‘culturele
diversiteit’ de laatste vijftien jaar erg prominent gewor-
den. Begin jaren negentig was de aandacht voor culture-
le diversiteit nog nauw verbonden met de opkomst van
extreem-rechts in de Vlaamse politiek. Parallel met een
voorlopig onafgebroken reeks van zwarte zondagen start-
te een traject om de opkomst van het extreem-rechtse
gedachtegoed te stuiten. Geleidelijk werd de aandacht
verbreed van negatieve strategieën – zoals afspraken
rond het cordon sanitaire of juridische pogingen om
extreem-rechts te weren uit bestuursraden – naar 
positieve strategieën.

In de culturele sector groeide de aandacht voor culturele
diversiteit uit het besef dat men zich niet mocht blind-
staren op een partijpolitiek fenomeen en dat men ook
aandacht moest besteden aan de uitsluitingsmechanis-
men die in de sector zelf werkzaam zijn. Verschillende
pistes rond de diversifiëring en de ‘kleuring’ van het 
culturele aanbod, van het publiek en van personeels- 
en bestuurskaders waren het gevolg.

Een bredere trend was dat men gaandeweg probeerde 
de bevordering van culturele diversiteit ruimer te zien
dan de allochtonenkwestie. Vanuit de gedachte dat er in
Vlaanderen en Brussel waarschijnlijk geen sprake meer
kan zijn van een duidelijk afgebakende ‘cultuur van de
meerderheid’, verschoof de aandacht van een ‘minderhe-
denbeleid’ naar de erkenning van een diversiteit aan ver-
schillende subculturen en leefstijlen.

Meer dan een decennium na de eerste Zwarte Zondag
lijkt het debat tegelijk gepolariseerd én uitgediept. 

In de culturele sector en bij het beleid zijn heel wat 
pistes uitgeprobeerd. Heel wat kunstenaars, gezelschap-
pen, kunsten- en cultuurcentra, stadstheaters en 
sociaal-artistieke projecten hebben met vallen en op-
staan ervaringen opgedaan. En geleerd dat goede bedoe-
lingen niet altijd hand in hand gaan met resultaten, 
dat sommige sporen meer succes oogsten dan andere,
dat sommige dingen veel tijd en geduld vragen en dat
we over andere dingen te weinig weten. 

Internationaal raakt het debat over de multiculturele
samenleving na 11 september, 11 maart en 2 november
steeds meer oververhit. Het gaat vaak over botsende

beschavingen en culturen, over twee monolithische 
blokken die scherp en onverzoenbaar tegenover elkaar
staan. Cultuur staat opnieuw in het centrum van het
politieke debat. 

Juist in die context is het van belang om de ervaringen
van het laatste decennium in te zetten en verder uit te
diepen. De overheid lijkt daarbij steeds meer een partner
te zijn. In de nabije toekomst wil Vlaams minister van
Cultuur Bert Anciaux resultaten zien. “Op het einde van
deze legislatuur moet op de werkvloer en in het beheer
daadwerkelijk het intercultureel verschil gemaakt zijn,”
zei de minister in januari, bij de voorstelling van zijn
beleidsnota in het Kaaitheater: “Samen met de adminis-
tratie en alle steunpunten moet dit leiden tot een actie-
plan diversiteit, mét concrete en realiseerbare stappen.”
Eind februari kwam een werkgroep voor de eerste keer
samen op het kabinet om gestalte te geven aan het 
‘Actieplan culturele diversiteit voor Cultuur, Jeugd en
Sport’.

De volgende jaren wil het VTi impulsen blijven geven 
aan het debat over culturele diversiteit. Om te beginnen
start in 2005 een project – onder leiding van An van.
Dienderen (antropologe UGent/UC Berkeley en cineaste)
en met de medewerking van Pieter Van der Gheynst (stu-
dent Cultuurmanagement UA) –  waarbij we de manieren
inventariseren waarop de podiumsector diversiteit in de
praktijk brengt. Hoe reflecteren makers en gezelschappen
op de cultureel diverse samenleving waarin we leven?
Hoe proberen ze die te beïnvloeden, zowel op het niveau
van de productie als van de participatie? Op basis van
dat onderzoek willen we een instrument ontwikkelen
waarin zeer transparant methodes, strategieën, tips en
werkwijzen worden beschreven.

Het dossier in deze Courant neemt dus een voorschot op
wat komt. Enerzijds willen we – in de aanloop naar die
mapping – enkele bodempeilingen doen over hoe in de
sector over diversiteit gedacht en gewerkt wordt. Ander-
zijds willen we – in een steeds sterker gepolariseerd
maatschappelijk debat – enkele nuancerende stemmen
aan het woord laten. Want als er uit dit dossier één rode
draad naar voren komt, dan is het een herhaald pleidooi
voor traagheid, rust en relativering, dialoog, onderhande-
ling, diepgang, verbeelding en creativiteit.

4

050605 COURANT 72  21-02-2005  13:04  Pagina 4



De multiculturele samenleving. Het is een van die uitdrukkingen die iets essentieels lijken te zeggen over
onze tijd, maar door het veelvuldige gebruik ervan als zand door onze vingers glippen. Er zijn nog van die
termen: globalisering, nieuwe wereldorde, botsende beschavingen, fundamentalisme, integratie,... Het is 
de verwarrende woordenschat van een nieuwe wereld in wording, van een wereld in constante verandering.
“Waar ik maar kijk zie ik mensen grenzen oversteken, opnieuw beginnen, migreren. Zij zien hoe de naam,
de grens en de vlag van hun land veranderen, hoe de geschiedenis op een even dramatische als chaotische
manier ingrijpt in hun leven”, schrijft de Caraïbische auteur Caryl Phillips. Chaotisch en dramatisch: niet
iedereen zal zijn dagelijkse bestaan op die extreme manier aanvoelen, maar het zijn wel woorden die iets
uitdrukken van de onrust die in onze maatschappij leeft. En die onrust heeft alles te maken met het (al dan
niet figuurlijk) overschrijden of beschermen van grenzen, met het verdedigen of opgeven van zekerheden,
met het verlangen naar vroeger-was-het-beter of de wil om iets nieuws te beginnen.

********************************************************************************************

5

Is ze er al, die multiculturele samenleving? Of is ze
nog een project? Een noodzakelijkheid? Een bedrei-
ging? Is ze dat misschien allemaal tegelijkertijd? 
De multiculturele samenleving is voor alles een
onomkeerbaar historisch en demografisch feit. Ze 
is het gevolg van de grote migratiestromen uit het
zuiden tijdens de jaren vijftig en zestig, en van het
proces van globalisering dat sinds de jaren negentig
gestalte krijgt. Grote steden als Brussel, Antwerpen
en Gent zijn multiculturele en multi-etnische steden.
‘s Lands mooiste Tatiana Silva, ‘s lands beste voet-
baller Vincent Kompany, ‘s lands beste turnster Aagje
Van Walleghem en een van ‘s lands mooiste stemmen
Sandrine van Handenhoven hebben ‘vreemd’ (Kaap-
verdisch, Kongolees en Braziliaans) bloed en vanaf
nu maken hun verhalen deel uit van het nationale
verhaal. Belg zijn of Vlaming zijn betekent iets
anders dan drie of vier decennia geleden: ook de
nationale identiteiten zijn met hun tijd meegegaan 
en hebben zich geglobaliseerd. 

Zeggen dat onze samenleving multicultureel is, is
dus een open deur intrappen. Maar waarom worden
er dan nog zoveel pogingen ondernomen om die deur
op een zo klein mogelijke kier te houden of zelfs hele-
maal dicht te duwen? Staat er dan werkelijk zoveel
van onze identiteit op het spel dat we ons territorium
zo hardnekkig tegen de anderen verdedigen? Gaat het
om normale reflexen van zelfverdediging bij een grote
dreiging van buitenaf? Zelfs als dat zo zou zijn, is die
angst dan het laatste woord? Het is ongetwijfeld zo
dat er zich ingrijpende processen over onze hoofden
voltrekken, dat het samenleven met de opvattingen,

DE OPEN DEUR VAN 
DE MULTICULTURALITEIT

Erwin Jans

gedragingen en zekerheden van anderen verre van
eenvoudig is. Maar misschien moeten we op zoek
gaan naar andere vormen van sociale actie en dia-
loog. Er mag dan veel zijn dat buiten onze controle
valt (en in onze steeds complexer wordende wereld
steeds meer), er is ook veel waarover we samen nog
kunnen onderhandelen, zeker waar het onze dagelijk-
se leefwereld betreft.

Maar de multiculturele samenleving in de Lage
Landen staat onder verdenking. Multiculturaliteit is
niet langer een onderwerp van discussie en debat,
maar van afwijzing en zelfs afgrijzen. Het is een
deflatoir begrip geworden: het multiculturele drama,
de multiculturele mislukking, de multiculturele desin-
tegratie,... De negatieve combinaties en connotaties
stapelen zich op. De discussie over de multiculturele
samenleving heeft zich toegespitst op de vraag naar
de plaats van de islam en van moslims in de wester-
se samenleving. De multiculturele samenleving kan
alleen nog vanuit het paradigma van het fundamen-
talisme en het terrorisme besproken worden. 
De gebeurtenissen in Nederland (de controverse rond
Ayaan Hirsi Ali, de moord op Theo Van Gogh, de drei-
ging van moslimterrorisme, de angst voor een spiraal
van geweld) en de radicalisering van de toon van het
debat, laten ook in Vlaanderen sporen achter. De dis-
cussie wordt in de media veelal op een polariserende
manier gevoerd. Vooral de televisie houdt van ja/nee-
debatten, alsof een discussie tussen voor- en tegen-
standers de meest eerlijke en meest diepgaande
inzichten zou opleveren. Democratie en vrije menings-
uiting worden op die manier jammer genoeg geredu-
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ceerd tot mediageniek geruzie. Wat niet wil zeggen
dat de islam niet op een bijzondere manier een uit-
daging vormt voor het westerse denken, dat sinds 
de Verlichting aan de religie geen rol van betekenis
meer heeft gegeven en nu plots rekening moet 
houden met een onverwachte terugkeer.

De ja/nee-debatten geven de verkeerde indruk dat er
over de ‘multiculturele samenleving’ nog een beslis-
sing te nemen valt, dat ze bijvoorbeeld alsnog afge-
wend kan worden en dat alles weer wordt zoals het
vroeger was. Niets is minder waar. Ik wees al op de
onvermijdelijkheid van de grote sociale en culturele
processen die zich in onze grote steden aan het vol-
trekken zijn. Waar we wel kunnen ingrijpen – en dat
geldt zowel voor individuen als voor instellingen – is
de houding die we tegen die processen aannemen.
Zien we ze als een bedreiging voor ‘onze’ toekomst 
of als een ‘gedeelde’ verantwoordelijkheid voor een
‘gezamenlijke’ toekomst? De discussie wordt nog 
te veel eenzijdig gevoerd: de anderen moeten zich
‘aanpassen’, ze moeten ‘integreren’, ze moeten zich
‘inburgeren’, etc. Welke term ook gebruikt wordt, het
is aan de anderen om iets te doen. Dat we ‘samen’
voor een enorme uitdaging staan en een manier van
samenleven moeten gaan organiseren waarvan we de
blauwdruk nog niet hebben, wordt maar met mond-
jesmaat toegegeven. ‘Samen’ betekent vooralsnog: 
de anderen moeten doen zoals wij, in dat zowel in 
de rechtse als in de links-paternalistische variant.
Tegelijkertijd is er een soort van wanhopige bevra-
ging, overbevraging zelfs, van de andere. Wat denkt
hij of zij? Wat wil hij of zij? Wat maakt hem of haar

gelukkig? Wat is zijn of haar toekomstverwachting?
De andere, in casu de moslim, zit gevangen tussen
dit soort bijna antropologische nieuwsgierigheid
enerzijds en een aantal diepgevroren clichés ander-
zijds. Je zou voor minder zwijgen en onzichtbaar wor-
den. En dat is het meest problematische van wat er
aan de hand is. We hebben geen gesprekspartners.
We voeren het debat in eigen kring.

Hoe raken we uit die impasse? “Misschien moeten 
we ons afvragen wat er gebeurt als we de politieke
implicaties van multiculturalisme omarmen in plaats
van ze uit de weg te gaan”, aldus de Britse socioloog
Paul Gilroy, “maar het vereist wel een kritische kijk
op de relatie tussen cultuur, geschiedenis en macht.”
In een Vlaams/Belgische context omvat een derge-
lijke kritische kijk drie complexe, elkaar kruisende
geschiedenissen: de communautaire geschiedenis, 
de koloniale geschiedenis en de geschiedenis van de
immigratie. 

België is een multicultureel land: in dat perspectief
moeten de geschiedenis van de Vlaamse strijd, het
Vlaams nationalisme, de verhouding van Vlaanderen
tot Wallonië en het Frans, en tot Nederland en het
Nederlands, en de Brusselse problematiek begrepen
worden. Decennialang heeft België al zijn politieke en
culturele energie gestoken in zijn federale structuur.
Het kan niet anders dan dat dit consequenties heeft
gehad op de verhouding tot de migrantengemeen-
schappen, die gedwongen werden een keuze te
maken in een voor hen ondoorzichtige strijd tussen
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. België heeft het 

Site, An van. Dienderen 
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verleden van een koloniale grootmacht, maar dat 
verleden lijkt meer verdrongen dan verwerkt. De 
intellectuele en culturele interactie met de Kongolese
gemeenschap is daarenboven zeer gering. Ten slotte
is er de geschiedenis van de migratie. Al die verbrok-
kelde en verschillende geschiedenissen moeten een
onderdeel worden van ons nationaal verhaal. Net
zoals onze steden wordt ons verleden een lappen-
deken van verhalen.

Hoe met deze op het eerste zicht verbijsterende chaos
om te gaan? Hier spelen kunstenaars, intellectuelen
en culturele instellingen een belangrijke rol. Het is
aan hen die nieuwe culturele en sociale processen 
te verwoorden en te verbeelden, ze hanteerbaar te
maken om ze een plek te geven in een ruimere, meer
open identiteit. Het is hun taak om in te gaan tegen
het wij/zij-denken. Niet alleen omdat het niet ethisch
is (wij/zij is geen tegenstelling van gelijken, maar
een hiërarchie), maar omdat het fout is. Het is een
leugen omdat het de werkelijkheid reduceert, omdat
het blind blijft voor wat er werkelijk aan het gebeuren
is. Het gaat erom nieuwe bewustzijnsprocessen op
gang te brengen. Dat is niet gemakkelijk: we leggen
onze oude huid niet zomaar af, oude manieren van
denken hebben diepe sporen getrokken. 

De dialoog met de andere zou ‘alledaagser’ moeten
en het debat ‘academischer’. Het zijn twee strate-
gieën om de hysterie tegen te gaan waarmee op dit
ogenblik de discussie gevoerd wordt. Alledaagser wil
zeggen: betrokken op het leven van elke dag. Nu komt
de andere vooral in beeld wanneer hij/zijzelf onder-

werp van discussie is: als probleem. Over de kaders
en de contexten waarin die discussies gebeuren heeft
hij/zij meestal weinig te zeggen. De cirkel van de
stigmatisering moet worden doorbroken. Daarom
moet het debat ‘academischer’ gevoerd worden.
Academisering willen hier zeggen: vertraging en ver-
dieping van het debat, vermeerdering van kennis, 
verscherping van argumenten,... En dat als antwoord
op de ja/nee-, voor/tegen-hysterie van het mediadebat.

Misschien is er inderdaad iets met het woord ‘multi-
cultureel’. Misschien moet het maar, zoals Nezha
Haffou voorstelt (in De Standaard van 18/12/2002),
vervangen worden door ‘multicreatief’. Creativiteit is
niet gebonden aan een bepaalde cultuur. Creativiteit
is daarenboven de kwaliteit van een individu.
‘Multicreatief’ heeft als term in elk geval het voordeel
dat hij impliceert dat we samen onze verbeelding 
zullen moeten gebruiken om een toekomst uit te 
tekenen. Dat we samen midden op een enorme bouw-
werf zitten. En misschien kan volgende uitspraak 
van Edward Saïd, de Amerikaans-Palestijnse denker,
dienst doen als bouwplan om de fundamenten te 
leggen: “De historische waarheid van je ervaringen
herkennen; de waarheid van andere culturen en erva-
ringen herkennen, de grootsheid en manipulatie
waartoe cultuur in staat is herkennen; herkennen 
dat cultuur geen reeks monumenten is maar een
onophoudelijk engagement met processen van esthe-
tische en intellectuele expressie en realisatie; en, 
uiteindelijk, in cultuur het potentieel voor stoutmoe-
dige verbeelding en moedige uitspraken herkennen.
Al het andere is minder interessant.”

Erwin Jans is dramaturg bij het Rotterdamse ro theater. 
Hij doceert theater en drama aan de opleiding Culturele
studies van de KU Leuven en dramaturgie aan de toneel-
afdeling van de Hogeschool Antwerpen en de Universiteit
Antwerpen. Als essayist publiceert hij geregeld in De Tijd,
Etcetera en Eutopia.
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In het debat over culturele diversiteit wordt er vaak enkel verwezen naar etnische afkomst: men is Belg,
Turk, Marokkaan of Italiaan. Maar het begrip diversiteit is vooral verbonden met de manier waarop mensen
loyaal zijn aan hun kerngezin of familie van oorsprong. Iedereen maakt  deel uit van een familie, een lokale
gemeenschap, een sociale klasse,... In het gesprek over culturele identiteit worden dergelijke sociologi-
sche en psychologische en niet etnisch gebonden aspecten sterk onderschat. In de praktijk van Victoria
Deluxe zijn ze enorm belangrijk, schrijft coördinator Dominique Willaert.
Het sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe heeft de voorbije jaren projecten opgezet met mensen
met heel verscheiden sociale en culturele achtergronden. Autochtone deelnemers werkten bij Victoria
Deluxe intensief samen met ‘nieuwkomers’, mensen uit de allochtone gemeenschap van de tweede en
derde generatie. De manier waarop mensen ‘loyaal’ zijn aan bepaalde leefwerelden en -stijlen is volgens
Willaert een interessanter vertrekpunt dan origine of nationaliteit. Op basis van zijn ervaringen pleit hij
ervoor de term ‘culturele diversiteit’ open te trekken tot ‘sociale en culturele diversiteit’. 

********************************************************************************************

IEDEREEN IS
HEEL LOYAAL

Dominique Willaert

Bij de ontwikkeling van culturele smaken en stijlen is
het kerngezin enorm belangrijk. In de eerste zes jaar
van hun leven ontwikkelen kinderen een aantal
basisschema’s. Ze leren kijken, ordenen en voelen. 
Ze ontwikkelen een bepaalde smaak en nemen een
houding aan tegenover artistieke en culturele tradi-
ties. Natuurlijk zijn die normen verbonden met een
bepaalde culturele context, bijvoorbeeld de man-
vrouwverhouding, godsdienst, eetgewoontes, rituelen,
feesten,.. Maar culturen zijn dynamisch en flexibel: ze
worden telkens anders uitgewerkt, vaak op familiaal
niveau. Mensen zijn sterk loyaal aan smaken en stij-
len die in de kindertijd werden geïntroduceerd door
het kerngezin. Dit ‘houvast’ heb je als kind nodig om
je identiteit te construeren: muziek, theater of juist
geen theater, het volkse of net het omgekeerde,... 
Zo creëren mensen een diepe verbondenheid of loya-
liteit met hun initiële sociale en culturele context.

Creatieve mensen zijn trouw aan hun bron van her-
komst. Aan de bron waaraan ze zich laven, misschien
wel fysiek de moederbron. Dat zie je sterk bij alloch-
tone makers. Soms blijken ze radicaal te breken met
hun familie en hun achtergrond. Maar ook al gaan ze
in oppositie met die bron, toch vertalen ze die
‘destructieve’ loyaliteit artistiek in hun voorstellingen.
Ook bij ‘autochtone’ kunstenaars zie je die artistieke
loyaliteit. Isabella’s Room van Jan Lauwers, die een
voorstelling maakt over zijn vader, is een schitterend
voorbeeld hoe iemand zich artistiek uitdrukt vanuit
een loyaliteit tot die bron. Sommige stukken van
Josse De Pauw hebben dat ook. En ik kan me voor-
stellen dat allochtone jongeren die Eric de Volder het

‘gevecht’ zien aangaan met die oer-Vlaamse cultuur
en tradities heel goed herkennen wat er daar gebeurt.
Het gaat dus niet om een tegenstelling tussen ‘wes-
ters’ of ‘niet-westers’. Het gaat om de dynamiek bij
een individu. Er is een rode draad die we meedragen,
maar die we aanvullen. Die bron blijft levenslang
meanderen.

Bij De Figuranten in Menen en bij Victoria Deluxe
werken we vaak met groepen van kwetsbare mensen.
Precies door het belang van de loyaliteitsdynamiek
die teruggaat op de kindertijd, is het belangrijk onze
deelnemers in de eerste plaats als individu te bena-
deren. Pas in tweede instantie denken we in termen
van ‘achtergrond’ of ‘herkomst’, van groepen of doel-
groepen. We werken met gevangenen, psychiatrische
patiënten,... maar dat zijn maar secundaire catego-
rieën, als het gaat over smaken, stijlen en perceptie-
schema’s. In onze praktijk, zowel op organisatorisch
als op artistieke vlak, gaan we die problemen heel
snel op een individueel niveau bekijken. Een groep is
maar een ‘doelgroep’, omdat de samenleving derge-
lijke clusters gebruikt.

In werkprocessen is het interessant om rekening te
houden met hoe mensen al dan niet loyaal proberen
te zijn t.a.v. het gezin of de familie van herkomst.
Vaak wordt mensen gevraagd om iets te doen waar-
van ze menen dat dit door thuis niet ‘aanvaard’ of
‘goedgekeurd’ zou worden (zowel binnen de autoch-
tone of allochtone gemeenschap). Op individueel
niveau maakt men zelf voortdurend keuzes. Maar 
het al of niet nemen van ‘drempels’ wordt sterk 

SOCIALE EN CULTURELE DIVERSITEIT IN DE PRAKTIJK BIJ VICTORIA DELUXE
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beïnvloed door reacties van ‘peers’ en familieleden.
Het is belangrijk dat we ons hiervan voortdurend
bewust zijn.

Ook om een andere reden is de kindertijd enorm
belangrijk. In onze eerste levensjaren leer je al of niet
of gedeeltelijk een basisvertrouwen te ontwikkelen.
Dat is een cruciale voorwaarde om later te kunnen
omgaan met diversiteit en verscheidenheid, om in
dialoog te kunnen gaan met het andere. Als je op
individueel niveau gaat kijken naar de identiteit van
individuen, is dat een cruciale vraag: is er een soort
van basisvertrouwen aanwezig als vertrekpunt, opdat
mensen kunnen omgaan met diversiteit? En dan voel
je dat vele individuen niet of onvoldoende dat basis-
vertrouwen hebben. Het racisme bij veel kansarme
Belgen heeft daar rechtstreeks mee te maken. Veel
mensen missen voldoende basisvertrouwen en hou-
vast in het leven. Gekwetste mensen missen vaak de
bagage om allerlei kwaliteiten en competenties uit te
wisselen. Soms zie je dat we te weinig durven, kun-
nen en willen leren van elkaar.

Als sociaal-culturele actor is het belangrijk dat je
contexten en kansen kan creëren waarin die uitwisse-
ling wél mogelijk wordt. We kunnen methodes, experi-
mentele ruimtes uitwerken om mensen uit te dagen
en te prikkelen; om onze kennis, ervaring, vaardighe-
den te delen en vice versa; om samen te werken en te
zoeken in de richting van voldoende basisvertrouwen.
Creativiteit en spel zijn belangrijke instrumenten om
te helpen interculturaliseren. Dat is het antwoord dat
de culturele sector kan bieden op het te sterk vast-
houden aan de tradities. Die rigiditeit is wat het
rechtse politieke veld uiteindelijk wil.

Culturele diversiteit krijg je niet cadeau. Diversiteit is
in de maatschappij vanzelf aanwezig, maar als je er
op een zorgzame manier mee wil omspringen, dan
moet je contexten creëren waarin die diversiteit
onderhandelbaar en productief kan worden. Het
belang van loyaliteit bij identiteitsopbouw brengt
mee dat je een rol als bemiddelaar moet spelen. 
Je moet soepel genoeg zijn om tussen verschillende
velden te bewegen, elk met hun eigen logica. Je moet
een context creëren, waarin er onderhandeld kan 
worden over codes, normen en waarden. Daarbij moet
je de confrontatie durven aangaan. Dat is een groot
taboe als het gaat over culturele diversiteit in de
praktijk. Maar een aantal dingen moet botsen, vóór 
je een synthese op een hoger niveau kan creëren.

Ik maak nu een voorstelling met elf acteurs met 
verschillende achtergronden. Als theatermaker intro-
duceer ik in de groep een aantal codes. Voor een deel
zijn dat artistieke codes. Die staan niet in vraag in
het theaterlandschap, maar botsen onmiddellijk met
mensen die andere codes hanteren. Een voorbeeld:
tijdens een repetitie gebruiken we aria’s gezongen
door Maria Callas. Plots beginnen twee mensen on-
bedaarlijk te lachen: een Marokkaanse vrouw en een
Congolese jongen, die voor het eerst in contact
komen met opera en die muziek niet kunnen plaat-
sen. Twee anderen, die wél ‘onze’ theatertraditie ken-
nen, worden boos, omdat de lachers de magie van
deze scène doorbreken. De codes botsen, er ontstaat
ruzie. Dan moet je onderhandelen.

Ne partez pas sans m
oi, regie: Dom

inique W
illaert 

en Jan Sobrie, productie: Victoria Deluxe, coproductie:
Victoria, 2003 – foto: Strash/Victoria Deluxe 

050605 COURANT 72  21-02-2005  13:04  Pagina 9



10

Als maker moet je bereid zijn je eigen referentiekader
voor een deel te verlaten. Maar de anderen moeten
dat óók doen, en dat is het misverstand dat vaak
voorkomt. We zijn snel geneigd om de kansarmen of
mensen uit de allochtone gemeenschap bij dergelijke
conflictueuze situaties meteen gelijk te geven, vanuit
ons exotisme of vanuit een soort van schuldgevoel.
Maar dan bekijken we bijvoorbeeld allochtonen die
onze codes niet begrijpen als ‘slachtoffers’. Op dat
moment dreigen we betuttelend te worden. Maar als
maker moet je blijven confronteren, niet zomaar het
referentiekader van het ‘slachtoffer’ overnemen. Om
toch maar ruzie te vermijden, om die mensen niet te
verliezen of om welke reden dan ook. Persoonlijk kies
ik er op dergelijke momenten niet voor om Maria
Callas dan maar te vergeten en in de plaats djembes
te gebruiken. 

Je moet dus telkens proberen te onderhandelen. Het
eerste wat je moet doen is de mentale hindernissen
in kaart brengen. Dat kan je doen door heel veel te
benoemen, door vooronderstellingen te expliciteren 
en af te toetsen. Plastische kunst is een interessant
aanknopingspunt en medium om dingen bespreek-
baar te maken, om een interculturele dialoog aan te
gaan. Wat zie, voel, denk jíj? Als je dat gesprek niet
voert, dan blijf je schaduwboksen. Want vaak blijken
de vooroordelen niet te kloppen. Als je dan erkenning
kan geven aan welke ideeën de deelnemers loyaal
zijn, dan ben je al een stap op de goede weg.

Er is een eerste laag die je moet doorbreken. Eerst
moet je de fricties durven ervaren en dan kan je
onderhandelen om vervolgens tot een synthese van
verschillende codes te komen. Dat lukt niet altijd. 

Soms haken mensen af. Ze doen dat, als ze er niet 
in slagen een creatieve logica in overeenstemming 
te brengen met hun andere levensdomeinen. Voor
veel mensen is ‘spelen’ heel beangstigend. Sommige
mensen kunnen dat niet door individuele trauma-
tische ervaringen. Of door een dagelijkse strijd om 
te overleven, die geen mentale ruimte meer overlaat.
Er zijn ook referentiekaders die zo haaks staan op het
creatieve, dat ze bijna onverzoenbaar zijn: religieuze
fanatici en strak ideologische referentiekaders die
zich kanten tegen elke vorm van representatie, die de
verbeelding geen plek gunnen, die alles relateren aan
religie of ideologie,...
Maar soms lukt het wel. Soms kom je tot een consen-
sus, waar iedereen zich in kan vinden. Als maker geef
je je autonomie op. Je plaatst jezelf in een lerende
positie. De codes die vanuit diverse hoek worden
ingebracht, leiden tot een fusie van bestaande codes.
Onze eigen praktijk wordt fundamenteel beïnvloed
door het werken met verschillende achtergronden.
Dat leidt tot nieuwe, hybride vormen van kunst- en
cultuurproductie. Tot nieuwe manieren om te repre-
senteren en te interpreteren.

Binnen afzienbare tijd maak ik waarschijnlijk geen
traditionele theatervoorstellingen meer, in een klas-
sieke zaal, vanuit de ons aangeleerde en geconditio-
neerde codering. Meer algemeen zie ik de definitie
van wat kunst en cultuur is, volledig evolueren en
transformeren. Nu splitsen we alles nog op in ver-
schillende tradities, voorkeuren, smaken en stijlen.
Maar rigiditeit en conservatisme bieden op termijn
weinig tot geen perspectief.

www.victoriadeluxe.be

Ne partez pas sans m
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en Jan Sobrie, productie: Victoria Deluxe, coproductie:
Victoria, 2003 – foto: Strash/Victoria Deluxe 
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Er is een grote décalage tussen de kleur van onze straten en de kleur in onze theaters, zowel op het
podium als in de zaal. De migraties tijdens de laatste decennia hebben een sterke invloed op de alle-
daagse cultuur, maar de impact op onze ‘officiële’ cultuur blijft gering. Die vaststelling is een belang-
rijk uitgangspunt geweest voor het cultuurbeleid in verschillende Europese landen, en ook bij ons. 
Maar elk beleid dat de etnisch-culturele diversiteit wil stimuleren, wordt met een aantal vragen en 
valkuilen geconfronteerd. 

Over dergelijke kwesties bracht Courant enkele experts bij elkaar. Mesut Arslan is artistiek leider van
de Anatolië Toneel Groep (ATG) en van het kunstenfestival 0090, dat een beeld wil tonen van de heden-
daagse Turkse cultuur. Hazim Kamaledin was tot voor kort de drijvende kracht achter Woestijn 93,
sinds 2001 het eerste structureel gesubsidieerde ‘multiculturele’ theatergezelschap. Nu werkt hij met
Cactusbloem aan een project dat in juni in de KVS, Monty en Vooruit te zien zal zijn. Chokri Ben Chikha
danst en acteert bij verschillende gezelschappen en is artistiek leider van het gezelschap Union
Suspecte. Naast deze drie kunstenaars hadden we ook Abdelmalek El Houari te gast, die over culturele
diversiteit gaat bij het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA). Daar voert hij een onderzoek uit
naar de noden en behoeften van kunstenaars met een verschillende culturele achtergrond.

****************************************************************************************

DE TIJD VAN DE GOEDE 
BEDOELINGEN IS VOORBIJ

Joris Janssens

Michel Uytterhoeven

THEATERMAKERS IN EEN DIVERSE MAATSCHAPPIJ

“Fijn dat we ons verhaal mogen doen, maar we 
zitten toch weer allemaal samen – zonder onze
autochtone collega’s erbij – om het over allochto-
nenthema’s te hebben. We moeten alleszins vermij-
den dat we alleen maar klagen en over problemen
praten. En ons werk is zo verschillend. Al zijn er
inderdaad een aantal zaken die ons binden.”
Chokri Ben Chikha heeft een dubbele houding bij
het rondetafelgesprek. Mesut Arslan treedt hem bij:
“Het zou voor ons – artistiek en zakelijk – leerzaam
zijn aan tafel te zitten met Vlaamse kunstenaars
(Eric de Volder, Guy Cassiers, Wim Vandekeybus) 
en ook met de grote Vlaamse theaterhuizen (bij-
voorbeeld de stadstheaters).”

Maar Mesut, Hazim en Chokri hebben wel wat
gemeenschappelijk: ze willen in de eerste plaats
aangesproken worden op hun kunstenaarschap,
niet op hun origine. Abdelmalek El Houari is zelf
geen kunstenaar, maar brengt de bij het VCA de
behoeften van allochtone kunstenaars in kaart en
herkent zich in die zorg: “Mijn motto is: gewoon
doen. Zaken moeten vanzelfsprekend zijn. Onze
samenleving is divers, en daar moet je rekening
mee houden.”

We hadden dus een divers gezelschap te gast:
mensen met vier verschillende landen van origine,
die anderssoortig toneel maken, in verschillende
tradities werken en heel andere plekken innemen in
ons theaterlandschap. Er zijn de sterk poëtische
voorstellingen van Hazim Kamaledin: “Ik speel
geen etnisch theater. Mijn theater is niet Belgisch,
noch Irakees.” Het parcours van ATG begon met de
creatie van producties specifiek op maat van de
Turkse gemeenschap. Stukken gespeeld in het
Turks, om een bevolkingsgroep te bereiken voor wie
er in de reguliere theaters geen aanbod is. “Maar
nu wil ik mijn eigen ding op het podium brengen:
theater zonder kleur. Niet omdat ik Turk ben, maar
wel omdat ik theater wil maken.” Union Suspecte
zegt nadrukkelijk op zoek te gaan naar een drama-
turgie gebaseerd op “rake interculturele gegevens”.
Dat levert een spitante en soms provocerende cock-
tail op van verschillende stijlen, disciplines en cul-
turele referentiekaders. Een mix die clichés over de
Arabische én de Vlaamse cultuur doorbreekt. 

Geen enkele gast wil representatief heten voor de
Arabische cultuur of de allochtone gemeenschap.
Toch viel de betrokkenheid bij de thematiek sterk 
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op in het gesprek. Mesut: “Elk jaar maak ik nog
steeds een stuk in het Turks, specifiek voor de
Turkse gemeenschap. Dat is me blijkbaar gegeven
als missie, ik kan dat niet loslaten.” Chokri: “Union
Suspecte maakt deel uit van een emancipatiebewe-
ging voor gelijke rechten op sociaal, economisch en
cultureel vlak. Die kan alleen vanuit de allochtone
gemeenschap vertrekken. En toevallig vinden wij
het leuk om dat te doen via theater, dans en
muziek. Op een positieve manier dus, eerder dan
door gratuïte provocatie, door te vechten of bom-
men te leggen. Een emancipatiebeweging is posi-
tief, niet destructief. Maar het gaat erom dat er
vandaag bij de allochtone jongeren enorm veel
talent verloren gaat. Dat is jammer voor de kunst
en de geschiedenis van Vlaanderen.”

Om hun werk te maken moeten ze – net zoals alle
kunstenaars – proberen een breed scala van men-
sen te overtuigen: beleidsmakers, programmatoren,
critici én een breder publiek. Tegelijk moeten ze
opboksen tegen vooroordelen, barrières die met 
hun achtergrond te maken hebben. Abdelmalek:
“Werken rond culturele diversiteit komt erop neer
dat je een mentaliteitswijziging bevordert. Mensen

moeten meer open staan voor andere culturen en
meer kansen geven aan mensen met een andere
culturele achtergrond.”

Eén specifieke kwestie is de strategische advise-
ring en beoordeling van concrete dossiers. In de
huidige commissies, die in totaal 128 leden tellen
is er één vertegenwoordiger van allochtone origine
(Mohammed Ikoubaân, die – misschien niet toeval-
lig – deel uitmaakt van de commissie voor sociaal-
artistieke projecten). Maar zijn er eigenlijk wel 
‘vertegenwoordigers’ of aparte criteria nodig voor
dossiers van makers met een gemengde culturele
achtergrond? In hoeverre is een aparte behandeling
wenselijk?
Mesut: “Voor al wat ik doe geldt dat ik mijn Turkse
achtergrond nooit kan achterlaten. Dat zie je ook in
de stukken, aan de acteurs, aan de taal. Maar ik
hoef geen andere beoordelingscriteria. Ik hoef niet
apart gezet te worden.”
Hazim: “Kwaliteit is een relatief begrip, er mag
geen absolutisme zijn. Andere tradities moet je op
een andere manier bekijken. Peter Brook werkte in
de Mahabharata met een zwarte acteur. Die
beheerste de taal niet, was op scène nauwelijks
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aanwezig, maar wat een fantastische acteur! In de
westerse opvatting bekleedt voordracht en dictie
een centrale plek. Ook psychologisering is belang-
rijk. Dat doen Brooks’ acteurs niet, maar ze staan
er wel. En hij laat ze ook niet vallen.”
“Ik ben heel erg tegen de idee van positieve discri-
minatie. Het gaat erom verschillende tradities van
live performance te kunnen waarderen. De Westerse
theateropvatting is pas in de negentiende eeuw in
de Arabische landen geïntroduceerd. Maar daar-
vóór waren er daar al andere tradities van live 
performance.”
Chokri: “Ik heb minder problemen met positieve
discriminatie. Principieel ben ik daar geen voor-
stander van, maar er is een inhaalmanoeuvre
nodig. Dat is op allerlei niveaus gebeurd voor vrou-
wen, voor arbeiders,... waarom zou dat niet effi-
ciënt kunnen voor de allochtone gemeenschap? 
Ik lees dat die overal ondervertegenwoordigd is.
Vijfennegentig procent van het landschap is
autochtoon Vlaming. Daar moet iets aan gebeuren.
En er is ook wel geld voor. De vraag is wel of dat
goed besteed wordt. Is de tijd van de goede bedoe-
lingen niet stilaan voorbij?
En wat de beoordeling betreft: Vlaanderen heeft
inderdaad een taalobsessie, die wel begrijpelijk is
vanuit de geschiedenis van de taalstrijd. Als je de
taal niet deftig beheerst, dan ben je ofwel dom,
ofwel van slechte wil. Dat vooroordeel is voor ons
een reële barrière. Dat sluit de deur voor veel ge-
talenteerde mensen. Ikzelf durfde niet naar Studio
Herman Teirlink gaan. Ik heb geschiedenis gestu-
deerd, en ben tijdens mijn studies altijd met dans
en muziek bezig geweest. Zo ben ik via een omweg
in het theater terechtgekomen.”
Mesut: “Wat de opleiding betreft, zou het goed zijn
mocht er in Vlaanderen een part-time theateroplei-
ding bestaan. Maar dat geldt niet alleen voor
allochtonen.”

Mesut: “Doorgaans is het probleem niet zozeer dis-
criminatie, maar wel onwetendheid. De mensen

vragen me of er theater is in Turkije. Natúúrlijk is 
er theater in Turkije. Als ik met Gilgamesj naar 
programmatoren of beoordelaars stap, dan vraagt
men zich af of er wel genoeg Turken in de buurt
wonen. Dat is niet slecht bedoeld, maar er bestaat
blijkbaar een heel naïeve reflex: het theater van een
Turk zal wel enkel voor Turken bedoeld zijn. Terwijl
ik ook met Vlamingen wil communiceren. Men
plaatst ons meteen in een bepaald circuit.
In het Festival 0090 toonden we in verschillende
cultuurcentra hedendaagse kunst, theater en dans.
Het is interessant om mensen met een verschillen-
de achtergrond bij elkaar te brengen, verwach-
tingspatronen te laten botsen en dan te zien wat
daaruit voortkomt. Op ons festival kwamen in
Antwerpen het Vlaamse en het Turkse publiek voor
de eerste keer bij elkaar. Dat gebeurt anders nooit.
Nochtans is dat niet de eerste bedoeling. Ik wil
theater maken. Publieken bij elkaar brengen is niet
het eerste doel, maar wel een resultaat. Maar dat
verwachtingspatroon leeft heel sterk bij de over-
heid. Wij worden minder afgerekend op onze artis-
tieke prestaties, wel op sociaal-culturele criteria.
Men duwt ons in die richting.”
Hazim: “Woestijn 93 is erkend als multicultureel
theatergezelschap. Er zijn geen specifieke normen
voor sociaal-culturele aspecten. Maar de weg naar
die structurele erkenning was ook met dergelijke
verwachtingen geplaveid.”

Chokri: “Union Suspecte heeft de laatste twee jaar
vier producties gemaakt én veel gespeeld. Dat is
zwaar, het gaat nu heel snel voor ons. Pas voor
onze nieuwe productie – Onze Lieve Vrouw van
Vlaanderen gaat dit najaar in première – vragen
we projectsubsidies aan bij de Vlaamse Gemeen-
schap. We hebben heel sterk op enthousiasme
gedraaid, maar dat is op termijn niet houdbaar. 
We kiezen er bewust voor om alles stap voor stap 
te doen. We hebben begin februari ook een dossier
ingediend om een tweejarige structurele subsidie 
te krijgen.”

Gilgam
esj, regie: M

esut Arslan, productie: Anatolië Toneelgroep en CC Berchem
, 2004 – foto: Beyhan Özhan
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Hazim: “Het subsidietraject van Woestijn 93 lijkt 
op dat van Union Suspecte. Het gezelschap is eind
1993 ontstaan. Na enkele jaren zonder subsidies,
hebben we projectsubsidies en stadssubsidies 
aangevraagd en gekregen. Met onze structurele
erkenning begonnen de problemen. Administratie
wordt plots erg belangrijk. Je moet een bepaald
percentage eigen inkomsten hebben, een bepaald
aantal voorstellingen spelen. Op dat moment wordt
marketing een heel concreet probleem, zowel in
onze omgang met de verkoopbureaus, de program-
matoren als met het publiek.”

“Het is goed dat het beleid twee ‘multiculturele’
gezelschappen erkende, Woestijn 93 en Hush Hush
Hush. Maar het cultuurbeleid komt niet overeen
met de visie van de programmatoren in de kun-
sten- en cultuurcentra. Ik pas niet in hun beleid.
Mijn werk zou te hermetisch zijn. Het publiek zou
het niet lusten. De programmatoren moeten zich
natuurlijk ook verantwoorden tegenover de lokale
overheden. Hoe kun je dan zestig voorstellingen
spelen? Er zijn maar honderd cultuurcentra en
twintig kunstencentra. Daarom zijn we met het
Rieten Huis op locatie gaan spelen. Dan merk je
dat het publiek wel heel open staat voor wat je
doet.

Het probleem is tweeërlei. Enerzijds zie je dat 
programmatoren te weinig intercultureel onderlegd
zijn. Maar ook voor autochtone makers is de sprei-
ding van hun werk moeilijk. Ook zij krijgen te 
weinig kansen bij de cultuurcentra, tenzij ze met
een professioneel verkoopbureau kunnen werken.
Maar ook die bureaus zijn erg selectief. Ze denken
meteen in termen van risico’s en rendement.”
Chokri: “Ik zie een dubbele houding, zowel bij
allochtone kunstenaars als in de sector en bij het
beleid. Enerzijds staan we op de politieke en cultu-
rele agenda. We zijn fel begeerd. Maar er zijn men-
sen die het multiculturele enkel als een hype zien,
los van onze artistieke capaciteiten én van ons

idealisme en emancipatiestreven. Er zijn voorbeeld-
allochtonen nodig, om het geweten te sussen, en
om te tonen dat ze goed bezig zijn. En anderzijds
profiteren we daar soms van, hoewel je beseft dat
dat niet altijd even gemeend en duurzaam is. 
Voor wie in dat verhaal wil meestappen zijn er wel
mogelijkheden om aan middelen te raken. Bij Union
Suspecte staan we daar heel kritisch tegenover.
Maar uit die dubbelzinnigheid moeten we met z’n
allen samen een uitweg zoeken.”

ANATOLIË TONEEL GROEP: 
home.tiscali.be/anadolutiyatrogrubu/
KUNSTENFESTIVAL 0090: 
www.0090.be
UNION SUSPECTE:
www.unionsuspecte.be

De leeuw van Vlaanderen, regie: Chokri Ben Chikha, productie: Union Suspecte en Publiekstheater (NTGent), 2003 – foto’s: Luk M
onsaert     
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CULTUUR EN 
SAMENWERKINGSONTWIKKELING

Caroline Van Peteghem

VAN INITIATIEF ICTUS 
TOT NEW MUSIC SOCIETY
In 2002 bereidde Lukas Pairon van Ictus Ensemble
een eerste bezoek aan Palestina voor, in het kader
van het project ‘100 Artists for Palestine’ van IETM
(www.ietm.org). Maar al snel bleek dat Pairon en zijn
collega’s een ander project voor ogen hadden; zij 
wilden niet enkel contacten leggen met Palestijnse
kunstenaars en organisatoren, maar ook met colle-
ga’s in Israel – waar veel leeft op het gebied van
muziek. Dus ontwikkelden ze hun eigen formule. 
In 2005 is die formule nog steeds dezelfde: vijf maal
per jaar trekken twee muzikanten een week naar een
partnerinstelling in Palestina of Israel om workshops,
lezingen en demonstraties te geven. Naast leden van
Ictus Ensemble engageren ook andere muzikanten
zich voor het project; het ruimere collectief krijgt de
naam New Music Society. Opdat er een echte wissel-
werking zou groeien, werkt NMS met een beperkt aan-
tal partners: 
• het conservatorium in Ramallah & Betlehem;
• de muziekschool in Nazareth;
• de universiteit van Tel Aviv.

Volgens Pairon werpt het project voor alle partners
vruchten af:
• Die samenwerking is een heel verrijkende ervaring
voor de Belgische muzikanten die zich ervoor enga-
geren; ze leren wat mogelijk is in penibele omstan-
digheden, zetten hun eigen carrière even tussen
haakjes, ... 
• Stap voor stap een duurzame samenwerking op-
zetten betekent uiteraard heel wat voor partners in
Palestina: ze kunnen hun isolement doorbreken (de
muzikanten van NMS zetten er laagdrempelige work-
shops op; hun Palestijnse collega’s kregen al de 
kans om workshops te geven in België).
• Voor Israel, waar geen gebrek is aan topmuzikan-
ten, betekent de samenwerking een kans om voeling
te krijgen met de hedendaagse creaties (de muzikan-
ten van NMS doceren er portretten van componisten,
concerten, demonstraties).

Nu wordt het plan uitgewerkt om een ‘spiegelproject’
te realiseren in Zuid-Afrika. Met Zuid-Afrika heeft de
cultuursector al veel contacten. Maar het gebeurt nog
te vaak, zo stelt Pairon, dat kunstenaars naar Zuid-
Afrika trekken voor één ontmoeting, één concert of
lezing, een fotoreportage, ...

PRINCIPES ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING EN CULTUUR
Ontwikkelingssamenwerking wordt vandaag verstaan
als duurzame samenwerking of ‘samenwerkingsont-
wikkeling’. Pairon situeert de werking van New Music
Society in die traditie, zegt steeds te zoeken naar
partnerships tussen organisaties, tweerichtingsver-
keer.

Hij voegt daar, vanuit zijn ervaringen, nog enkele
principes aan toe:
• Noodzakelijk voor kunst- en cultuurorganisaties die
samenwerkingsontwikkelings-projecten willen opzet-
ten is dat ze streven naar vrede, de ontmoeting tus-
sen mensen, het opbouwen van iets positiefs. Voor
Pairon is een kamp kiezen (bijv. voor Palestina, tegen
Israel) uit den boze.
• Ontwikkelingssamenwerking streeft ernaar om het
recht op basis-voorzieningen te verzekeren. Cultuur is
echter evenzeer een behoefte, geen luxe. In probleem-
gebieden is je passie proberen te realiseren heel
belangrijk; onze eigen oorlogsgeschiedenis bevat toch
ook passages over een bloeiend theaterleven?
• Voor NMS is Palestijnse en joodse muzikanten bij
elkaar brengen nooit het doel geweest, omdat een
dergelijke aanpak enkel artificiële situaties zou creë-
ren. Van zodra de situatie in een gebied verbetert, zal
het collectief kunnen inpikken op contacten met
diverse partijen. Liever niet overhaasten, niet te
paternalistisch.

IN GESPREK MET LUKAS PAIRON VAN ICTUS ENSEMBLE, NEW MUSIC SOCIETY
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DE TOEKOMST
De recente tsunami-ramp in Zuid-Oost-Azië heeft
duurzame ontwikkelingssamenwerking vanuit de
‘zachte sectoren’ cultuur, jeugd en sport opnieuw
hoger op de agenda van Vlaams minister Bert
Anciaux gezet. 

Pairon hoopt op een blijvende dynamiek, ziet
samenwerkingsontwikkeling graag aan belang 
winnen bij de professionele kunstenorganisaties.
Een voorwaarde voor succes is volgens hem een
strenge overheid die duurzame projecten die groei-
en uit een waarachtig engagement, laat bovendrij-
ven. Op 16 april 2005, in het campagneweekend
van de actie Music fund, nodigt Pairon de kunsten-
sector uit om te debatteren over dat thema.

ACTIE
MUSIC FUND
INZAMELING MUZIEKINSTRUMENTEN 
EN PARTITUREN
Een grote Belgische campagne, 
die in lente 2005 focust op Palestina
Organisatie: New Music Society, 
Oxfam-Solidariteit en Luthiers sans Frontières
Info: www.musicfund.be

DEBAT
Ontwikkelingssamenwerking en cultuur
Op 16/04/2005 om 14u
In Wereldculturencentrum Zuiderpershuis
Organisatie: partners Music Fund 

LEES MEER
www.ictus.be 
www.newmusicsociety.be

Tom Pauwels en Michael Schmid, 
muzikanten van Ictus, in Israel en Palestina.
Een weg naar Jeruzalem. 
Foto’s: Tom Deridder
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Keuvelen met Ludo Abicht brengt je binnen de kortste keren in diverse landschappen en verre 
geschiedenissen: zijn opleiding bij de jezuïeten, later filosofie en Germaanse filologie, als gastdocent
verbonden aan Canadese en Amerikaanse universiteiten, vriend van Carlos Tindemans in de redactie
van Streven, (toen nog) Agalevmilitant, op bezoek bij de kinderen in Lissabon, Tanzania, Zuid-Afrika 
of de VS, inzet voor het Masereelfonds, kenner van het Midden-Oosten, chroniqueur van de joodse
gemeenschap in Antwerpen, een vakantie op de Causses van de Tarnvallei,...
Ludo Abicht kan al terugblikken op een leven vol lezen, schrijven en doceren (tot het emeritaat aan 
de Universiteit Antwerpen, nu nog bij P.A.R.T.S.) en hij weet zijn kennis en wetenschap ook te vertalen
naar heldere uiteenzettingen voor een groot publiek, onder meer op de televisie.
Ludo Abicht is sinds de herfst de nieuwe voorzitter van het Vlaams Theater Instituut. Daar zijn we 
heel blij mee. Een gesprek over culturele diversiteit als kennismaking.

****************************************************************************************

CREATIVITEIT IN DE MARGE 
VAN HET WERELDSYSTEEM

Els Baeten
Michel Uytterhoeven

GESPREK MET LUDO ABICHT OVER INTERCULTURALITEIT IN DE VS EN BIJ ONS

Je hebt 20 jaar in de Verenigde Staten gewerkt,
als professor aan universiteiten in Californië en
Ohio. De perceptie van de Amerikanen is hier,
sinds Bush jr. president is, vaak negatief. Maar
kunnen we uit die ‘melting pot’ ook niet leren?
Ik ben een enthousiast ‘anders-Amerikaan’. Je kunt
het vergelijken met de anders-globalisten. Die zijn
geen anti-globalisten – ze zijn zelfs erg internatio-
naal gericht – maar ze willen meer gelijke kansen
in de wereld. Ik ben absoluut voorstander van de
waarden die ik in de VS heb leren kennen. 
De VS heeft een van de meest indrukwekkende
grondwetten. Die bevat de scheiding tussen Kerk 
en Staat, wat toch merkwaardig is gezien de diep-
gelovige aard van de protestanten. Natuurlijk was
het ontstaan van die grondwet een zaak van wel-
varende blanke mannen; intussen was er de sla-
venmaatschappij. Maar daartegen was vanaf het
begin ook protest. In Amerika heb je altijd ‘anders-
bewegingen’ gehad, gebaseerd op die grondwet:
tegen de slavernij, de vrouwenbewegingen, het 
statuut van de niet-blanken. 

Ik ben er in 1965 aangekomen. Het was de tijd van
de beatniks. Ik bewoog me in een universitair
milieu, in een welgestelde middenklasse waar
alternatieve ideeën goed gedijen. Er waren allerlei
nieuwe sociale bewegingen, zoals de beweging
rond seksueel anders geaarden. In de buurt waren
reservaten, wat de American Indian Movement

heeft opgeleverd. Ik hoorde er voor het eerst spre-
ken over ecologie, gestart als een beweging voor
het bewaren van het groen. Er was de studenten-
beweging. Het was ook de tijd dat de oorlog in
Vietnam iedereen bezighield. Ik heb dus in een
‘anders-Amerika’ geleefd. 
Ik heb tegelijk ontdekt dat Amerika niet echt een
smeltkroes was. Dat was wel de ideologie, maar
het ging om ‘eilanden’ van intercultureel leven,
ergens tussen de getto’s en de blanke wijken in.
Wanneer je een beetje buiten die oases gaat, dan
kom je in Bush-country, waar geen krant gelezen
wordt – tenzij de heel lokale krant – en waar de
New York Times dus niet doordringt.
Ik ben zeker geen anti-Amerikaan, integendeel
zelfs. Maar dat George Bush, Condoleezza Rice,
Dick Cheney en Donald Rumsfeld zich op een
Amerikaanse traditie beroepen, roept uiteraard 
vragen op. Zijn zij nu de opvolgers van de pioniers,
van diegenen die tegen de slavernij waren? Zetten
zij die democratische, libertijnse lijn voort? Volgens
mij zijn zij de vertegenwoordigers van een funda-
mentalistische reactie hierop. Het is dus verkeerd
te zeggen dat Bush Amerika zou zijn. Hij is maar
één aspect van Amerika.

Hoe komt het dat Bush zo vaak de woorden
‘liberty’ en ‘democracy’ in de mond neemt, als
universele waarden die hij mag opleggen aan de
rest van de wereld?

18
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Om te beginnen gebruikt hij een retoriek die alle
Amerikanen snappen. En natuurlijk is er niets
tegen vrijheid, maar het gaat om de manier waarop
hij die invult. Zijn informatie is ook erg beperkt en
gekleurd. Hij plaatst alles in de context van zijn
‘war on terror’. Die noemt hij een ‘crusade’, een
kruistocht. Dat provoceert natuurlijk alle Arabieren,
die wel weten wat kruistochten zijn. 

Er is een Messiaans element in de Amerikaanse
ideologie. Veel Amerikanen zien hun land als ‘God’s
own country’, zichzelf als ‘God’s own people’: God
heeft ons speciaal uitverkoren en Jezus zal terug-
komen als Amerikaan in de VS. Ze vinden dus dat
ze niet alleen het recht, maar ook de plicht hebben
om hun levensstijl op te dringen aan de rest van de
wereld. Ze mogen daarbij hard terugslaan; het gaat
dus om een heel militante houding. In 1997 werd
Project for a New American Century (PNAC) opge-
richt. Dat is een invloedrijke denktank die voor de
VS het recht toe-eigent om zelf het onderscheid te
maken tussen goede en slechte dictatoren en daar-
bij geweld te gebruiken. Bush is ervan overtuigd
dat ‘ons belang’ ook de wereld ten goede zal
komen. En ik denk dat heel veel Amerikanen die
simpele redenering volgen.

Is democratie het beste wat we kunnen nastreven?
Dat is de hamvraag. Wat zijn de universele waar-
den? Wij hebben hier altijd gemakkelijk verwezen
naar de Grieken, de Romeinen, de renaissance, de
scheiding van Kerk en Staat,... Maar nu komen we
niet meer alleen via boekjes in contact met mensen
uit andere culturen. Ze wonen in onze straat, gaan
naar dezelfde school,... Hoe gaan we nu om met
mensen die andere waarden hebben? 
Ik denk dat we alleszins rekening moeten houden
met economische krachten. Zoals Immanuel
Wallerstein zegt, wordt onze wereld meer en meer

één kapitalistisch wereldsysteem. Kijk maar naar 
al die koloniale landen die zich hebben losgemaakt.
Mensen zoals Kwame Nkrumah in Ghana en Julius
Nyerere in Tanzania meenden dat de ontwikkeling
naar onafhankelijkheid autarkisch, zelfbedruipend
moest zijn, maar dat is niet gelukt. Ik heb onlangs
gepraat met Albie Sachs, een joodse ex-communist
in Zuid-Afrika. Die was een van de leiders van het
ANC en is nu rechter bij het Grondwettelijk Hof. Hij
zegt dat als zij hun oorspronkelijke, zeer linkse pro-
gramma hadden uitgevoerd, ze binnen de kortste
keren kapitaalvlucht hadden ondergaan, en mis-
schien zelfs een interventie van de VS. Dan was het
voorbij geweest. Ze hebben dus moeten schipperen. 
Ik ben geen voorstander van het kapitalisme, maar
met het kapitalisme gaan ook een aantal waarden
samen. Die waarden zijn er een onvermijdelijk bij-
product van. Het echte kapitalisme als ongebrei-
deld winststreven houdt geen stand. Ik denk dus
dat de ‘universele waarden’, die ontstaan zijn in
Boston, Londen, Parijs en daarna in de rest van
Europa, algemeen zullen worden. 

Vroeger had je kinderarbeid. Door grotere speciali-
satie komt er nood aan geschoolde arbeidskrach-
ten. Het kapitalisme stimuleert dus het algemeen
onderwijs, al is dat dan niet uit liefde voor de kin-
deren. In de ontwikkelingslanden zijn de leiders
producten van onze beste westerse scholen. Ze
gebruiken onze kennis om hun systeem te verande-
ren. Ook bij ons was scholing een motor voor veran-
dering: mensen die economie, rechten gingen stu-
deren, werden de leiders van de oppositie. Ik denk
dat er in de landen die in de marge zitten, vakbon-
den zullen komen, een strijd voor gelijke rechten.
Wetenschap, technologie en kapitalisme staan in
een driehoeksverhouding, ze versterken elkaar.
Wetenschap – dus meer vrijheid van denken – leidt
tot betere technologie die tot grotere winsten leidt,

Site, An van. Dienderen 
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zodat je weer meer kunt investeren. Al sinds 1848
(Marx’ en Engels’ Manifest van de Communistische
Partij) hebben we het einde van het kapitalisme
voorspeld. Telkens opnieuw heeft het kapitalisme
zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandig-
heden.
Het kapitalisme maakt ook gebruik van creativiteit.
In de VS krijg je aan de universiteit salarisverho-
gingen op basis van verdienste en kleine boni voor
pioniersideeën. Terwijl je hier verdacht bent als je
te veel vernieuwt in het onderwijs. Het kapitalisti-
sche systeem stimuleert in het beste geval gecon-
troleerde creativiteit. Dit wil zeggen: creativiteit 
die men kan gebruiken. Men laat duizend bloemen
bloeien en pikt daar de beste uit. In Amerika heb ik
sommige van mijn beste studenten verloren aan de
grote firma’s die kwamen scouten. Ze werden ge-
recruteerd door bijvoorbeeld IBM en de CIA. 
Het kapitalisme wordt globaal, maar stimuleert wel
enkele waarden. Zo ontstaat er een marge. Die
creativiteit moeten we kritisch invullen. Daar ligt
volgens mij onze opdracht. 

Het volstaat niet om onze goede wil te tonen door
hier en daar een Marokkaan te laten optreden. We
moeten de andere culturen grondiger leren kennen,
en tegelijkertijd de belangrijkste elementen van
onze eigen cultuur doorgeven. Bijna niemand kent
nog iets van zijn wortels. Vraag maar eens aan een
katholiek wat de basis is van zijn geloof. Of vraag
aan kinderen wie Anseele was of hoe 1 mei ont-
stond, wat het socialisme betekende. Maar ook de
meeste Marokkanen kennen de Koran niet meer. 

Heeft het onderwijs ook niet de taak om te leren
omgaan met het vreemde?
Zelf heb ik katholiek onderwijs gevolgd, maar mijn
kinderen heb ik met opzet naar openbare scholen
gestuurd – eerst in Amerika, daarna in Antwerpen

– zodat ze in contact kwamen met andere culturen.
Het is een moeilijke keuze,  maar ik denk dat het
heel belangrijk is. 
Kijk naar de joden in Antwerpen. Vóór de oorlog
ging 94 procent naar niet-joodse scholen. Tijdens
de oorlog zijn velen juist daardoor gered, omdat 
ze mensen kenden. Nu gaat bijna iedereen naar
joodse scholen. Ze weten niets van de buiten-
wereld, hebben hun eigen verenigingen, leiden 
een gettoleven. Ik denk dat zij eronder lijden omdat
ze geen vrienden meer hebben in de buitenwereld.
Wij kennen hen ook niet. 
Ik ben voor een zo groot mogelijke vermenging. Met
concentratiescholen schiet je niets op: dat worden
‘bezigheidsscholen’ waar niets geleerd wordt. Ik
denk dat we moeten starten met gemengde piloot-
scholen. Ik ben voorstander van geïntegreerd
onderwijs op voorwaarde dat men de ‘anderen’ niet
beschouwt als minderwaardige broekjes die moeten
worden opgevoed. 

Ik ben verder een groot voorstander van een histo-
risch en intercultureel leerpakket op school. Door 
de jaren heen moeten leerlingen geconfronteerd
worden met de cultuurgeschiedenis van verschil-
lende levensbeschouwingen, zodat ze leren waar
onze inzichten en onze ethiek vandaan komen. Ze
moeten ook weten dat het allemaal niet vanzelf
gekomen is, denk maar aan de rechten van arbei-
ders en vrouwen. De islam moet ook als leerstof
opgenomen worden. Tijdens mijn studie werd een
periode van vele eeuwen gewoon overgeslagen:
men sprong van de Griekse Stoïcijnen meteen naar
de middeleeuwer Thomas van Aquino. Zo kan de
school jongeren voorbereiden op een grotere luister-
bereidheid tegenover andere culturen.

Site, An van. Dienderen 
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RUIMTE VOOR ONSZELF, 
RUIMTE VOOR ANDEREN

Benjamin Barber

DE CONCRETE, SPECIFIEKE EN ECHTE RELATIE TUSSEN KUNST EN DEMOCRATIE

Op vraag van Kunst en Democratie was Benjamin Barber in De Munt te gast voor een lezing. Als publiek
figuur verwierf Barber faam met de visionaire bestseller Jihad vs. McWorld uit 1995. Als politicoloog staat
hij vooral bekend om zijn vurige pleidooien voor een sterke democratie. Daaronder verstaat hij niet zozeer
een complex van papieren regels, maar wel iets wat mensen op zich nemen en waaraan ze willen werken. 
Op 10 juni 2004, enkele dagen vóór onze laatste ‘zwarte zondag’, sprak Barber over de relatie tussen
kunst, cultuur en democratie. Barbers vertrekpunt was het klimaat waarin we vandaag leven. Als antwoord
op een aantal globale problemen – oorlog, terrorisme, de wereldmarkt, SARS, de opwarming van het 
klimaat,... – moeten landen niet zozeer hun onafhankelijkheid cultiveren, maar samen aan oplossingen
werken. In die context benadrukt Barber de ‘interdependence’, de onderlinge afhankelijkheid tussen de
natiestaten. Het voorbeeld van de Amerikaanse administratie in Irak toonde volgens hem aan hoe het niet
moet. “Als je wil leren waarover democratie echt gaat, dan is er geen beter voorbeeld dan te kijken naar
de kunsten.” 

********************************************************************************************
Ik geloof dat de kunst in haar diepste betekenis een
toonbeeld is van democratie en van de factoren waar
democratie van afhangt. Denk aan wat artistieke
gezelschappen zoals Rosas, de Brooklyn Academy of
Music, een symfonisch orkest of zelfs een individueel
dichter gemeen hebben... Eerst en vooral werken ze in
en maken ze deel uit van een gemeenschap. Er is
geen kunst zonder de gemeenschap, er is geen demo-
cratie zonder een gemeenschap. Beide delen de colle-
gialiteit, de solidariteit, het samenwerken, het part-
nerschap. Ze leven in, maken deel uit van en werken
in een gemeenschap. Democratie is iets dat we
samen maken, niet ieder voor zich. En kunst – zelfs
poëzie – is iets wat we samen maken. De dichter is
geen solitair figuur, want heeft steeds de lezer in zijn
hoofd. Het publiek maar ook de literatuurgeschiede-
nis en de geschiedenis van de poëzie zijn steeds bij
hem wanneer hij zijn gedichten schrijft. De gemeen-
schap maakt deel uit van alles wat we doen. Er is
geen gemeenschap zonder kunst en er is geen kunst
zonder de gemeenschap. En democratie is sterk
afhankelijk van beide. Het ergste wat een tirannie
kan bekomen is om ons te scheiden van elkaar en
eenzaamheid te creëren: angstige mannen en vrou-
wen, alleen in hun kleine woningen met geen enkel
gevoel van broederschap. De grootste macht van een
tiran ligt erin dat hij door angst te zaaien iedere vorm
van solidariteit ondermijnt. Dat is waarom Bin Laden
– zelfs wanneer we hem zouden doden of gevangen
nemen – de oorlog tegen Amerika wint. Hij creëert
een natie van angst waarin Amerikanen zich tegen
hun medeburgers kanten, waar Amerikanen zich
tegen immigranten keren, waar immigranten zich

tegen vreemdelingen keren, en waar we mensen
opsluiten in kleine cellen in Guantanamo. De ge-
meenschap sterft en de mogelijkheid op democratie
sterft met haar.

Als er geen kunst is zonder de gemeenschap, dan is
er uiteraard ook geen kunst zonder verbeelding.
Verbeelding is misschien zelfs de cruciale factor die
kunst mogelijk maakt. Kunst wekt een lucide verbeel-
ding op en is geworteld in die verbeelding. Deze ver-
beelding is voor mij de meest betekenisvolle eigen-
schap van artisticiteit. Het talent om zich iets in te
beelden – te kunnen zien verder dan de anderen zien.
Verbeelding blijkt ook een cruciale eigenschap van
democratie te zijn. Wat is democratie anders dan de
mogelijkheid van mannen en vrouwen om zich in
anderen in te leven, om voorbij accenten, talen, reli-
gie en etniciteit te kijken. Om achter de verschillen 
te ontdekken dat we eigenlijk allemaal heel gelijkend
zijn. Democratie is afhankelijk van verbeelding. Dat
is waarom voor mij de kunsten een vooraanstaande
rol moeten spelen in wat de scholen ‘burgerschaps-
vorming’ noemen. Voor mij betekent burgerschaps-
vorming het oproepen en inspireren van verbeelding
bij mensen. Is er een betere manier om dat te doen
dan door de creativiteit en de appreciatie voor kunst
te cultiveren?

Een derde belangrijke eigenschap van kunst is dat
het de capaciteit om te zien en te luisteren ontwik-
kelt. Democratie gaat volgens mij niet over ‘spreken’.
We denken allemaal dat democratie te maken heeft
met duidelijk spreken, goed spreken... maar in feite
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gaat echte democratie niet over het spreken maar
wel over het goed luisteren, over horen, over empa-
thie, over het begrijpen van de ander, over het zien
van andermans belangen en daar ‘common ground’
in vinden. Het kunnen luisteren is een cruciale vaar-
digheid voor de democratie en het is ook één van de
belangrijkste producten van de artistieke verbeelding
en van cultuur: onszelf oefenen in horen, zien en 
luisteren. Ook het spel is van groot belang. Kinderen
spelen, artiesten spelen, en wij kijken naar het spel
op een podium. Mensen spelen als expressie van hun
spontaniteit, creativiteit en onschuld. Allemaal eigen-
schappen die centraal staan bij artistieke verbeel-
ding en bij artistieke creativiteit. Allemaal eigen-
schappen ook die een democratie helpen te slagen,
die ons helpen samen te leven, die ons de speelsheid
toelaten waarmee we kunnen samenleven, ondanks
onze verschillen, ondanks onze kwaadheid, zelfs
ondanks onze haat soms.

Om de cirkel rond te maken, wil ik tot slot nog ver-
melden dat kunst afhangt van ‘interdependence’ en
‘interdependence’ belichaamt. Kunst is nauw verwe-
ven met ‘interdependence’: er is geen kunst zonder
‘interdependence’. Iedere artiest, acteur of toeschou-
wer kan beamen dat het in de kunsten gaat over het
verleggen van grenzen, het afbreken van muren...

Toen de muur viel in 1989, was dat een politieke
gebeurtenis, maar het was ook een daad van culture-
le creativiteit en er was een ongelofelijk gevoel van
opluchting en spontaneïteit, van frisheid. Eén van de
dingen die ik veracht in het huidige beleid van mijn
land, is dat ze bezig zijn met het opbouwen van
muren, in plaats van muren te slopen. Het optrekken
van een muur tussen Israëli’s en Palestijnen kan de
Israëli’s een tijdelijke veiligheid bieden, maar zal het
leven in het Midden-Oosten voor geen van beide ver-
beteren. Op lange termijn is het optrekken van muren
niet de manier waarop je leeft in een wereld van
‘interdependence’. De kunstenaar die een muur
optrekt rond zijn ruimte, en anderen uitsluit, kan niet
functioneren, kan niet creëren, kan anderen niet
raken, kan zelfs zichzelf niet meer realiseren. Dat is
waarom iedere persoon die ik heb gekend – mijn
vrouw is danseres, mijn zus schildert – verlangt naar
ruimte. We willen geen muren en grenzen, maar ruim-
te, open ruimte. Ruimte voor onszelf, ruimte voor
anderen. Natuurlijk gaat democratie over de ‘politics
of space’, de politiek van de open ruimte, van de
transparante ruimte. Transparantie is waar kunste-
naars naar op zoek gaan: dat je kan kijken en zien.
En dat is waar ook de democratie naar zoekt. 
Daarom hou ik ook zo van het nieuwe ‘Reichstag’ in
Duitsland. Ik hou van zijn transparante architectuur.

Je kan letterlijk binnenkijken in het Duitse parlement.
Ik wil vandaag zeker niet zeggen dat er een mooie
metaforische relatie is tussen kunst en democratie. 
Ik wil net zeggen dat er een heel concrete, specifieke
en echte relatie is tussen kunst en democratie. Dat
democratie kunst nodig heeft. In feite is kunst zelf 
zo sterk dat kunst democratie niet nodig heeft. Kunst
zal bijna overal floreren, groeien en een weg vinden.
Maar voor democratie is het heel moeilijk om een weg
te vinden zonder die kunst. We hebben de kunstenaar
nodig en we hebben de kunst nodig. Het is daarom
dat ik altijd bewondering heb gehad voor wat tot voor
kort de Europese tendens was om kunstenaars te
ondersteunen vanuit de staat, iets wat wij niet doen
in de VS. Spijtig genoeg volgt jullie beleid ook hoe
langer hoe meer de VS en moeten kunstenaars vaker
terugvallen op privé-fondsen. Daardoor maakt men
het eigenlijk onmogelijk iets te cultiveren dat niet
enkel goed is voor de kunstenaar, maar noodzakelijk
voor de democratie.

We leven vandaag, of je dat nu goed vindt of niet, in
een wereld van ‘interdependence’. Zij die denken dat
ze tegen het anarchisme kunnen vechten en ‘inter-
dependence’ kunnen afwenden door nationale soeve-
reiniteit en unilaterale actie, maken een vergissing.
Dat heeft geen slaagkans, en zal zeker falen. We 
hebben strategieën nodig die ‘interdependence’
omarmen en een weldadige architectuur construeren
van ‘interdependence’, aangepast aan de wereld
waarin we leven. De twee vormen van menselijke
organisatie, van menselijke activiteit die dat kunnen
verwezenlijken, zijn enerzijds de democratie en
anderzijds de kunsten. Als ze hun krachten bundelen,
kunnen ze een wereld tot stand brengen van een 
weldadige ‘interdependence’, waarin onze kinderen
blij zijn te leven. Zoniet ziet het er niet naar uit dat
onze kinderen zelfs maar zullen overleven.

Op de website van Kunst en Democratie vind je een
dossier naar aanleiding van de passage van
Benjamin Barber, met transcripties van zijn lezing,
een verslag van het panelgesprek op 10 juni in De
Munt, en een interview door Gie Goris (dat verscheen
in Mo*Magazine nr. 16, september 2004). Surf naar
http://www.cdkd.be/nl/publicatie.php.
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Nadia Fadil is sociologe en werkt aan het Centrum voor Cultuursociologie (KU Leuven) op een proefschrift
over religiebeleving bij moslimjongeren. Ze schreef een reactie op de verschillende bijdragen in dit dossier
over culturele diversiteit. 

********************************************************************************************
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DE VERBEELDING VAN 
HET MULTICULTURALISME

Nadia Fadil

EEN LEZING VAN HET DOSSIER CULTURELE DIVERSITEIT

Vlaanderen, België is multicultureel in zijn demogra-
fische, geografische, culturele en linguïstische
samenstelling. In Brussel zijn er nu al minder
‘autochtonen’ dan ‘allochtonen’. In Antwerpen is 
vandaag de helft van de Antwerpse scholieren van
allochtone origine. Een derde van de Antwerpse 
kinderen spreekt een andere taal thuis dan het
Nederlands. Maar voor vele mensen bestaat die mul-
ticulturele realiteit niet. Ze moet nog ontdekt worden,
nog worden gemaakt. Een beetje zoals Amerika... 
Dat continent bestond natuurlijk al vóór 1492; het
was bevolkt, kende beschavingen en culturen. Maar
voor Europa bestond het niet. Pas met haar ‘ontdek-
king’ in 1492 werd Amerika een realiteit voor Europa,
met avontuurlijke fortuinzoekers, kolonisatie en 
massale volksverhuizingen tot gevolg. Om over ‘de
ontdekking’ te kunnen spreken, moest de plaatselijke
bevolking worden weggedacht. Die miskenning van
de oorspronkelijke bewoners, hun beschaving, taal 
en cultuur was een noodzakelijke voorwaarde om een
expansiepolitiek mogelijk te maken. 

Met die stelling het probleem van de multiculturele
samenleving duiden, is misschien wat te voorbarig.
In het spreken over multiculturalisme waren immers
al twee vormen van erkenning en verhoudingen aan-
wezig; Erwin Jans verwijst ernaar. 

Ten eerste is er de hype zoals kunstenaar Chokri Ben
Chikha tijdens de rondetafel aangaf. Die vinden we
terug in de kebab en couscous, het échte idool
Sandrine, het succes van ‘Aïcha’ van Cheb Khaled,
de Gouden Schoen van Vincent Kompany,... allen
voorbeelden van positieve bijdragen van de intercul-
turele kruisbestuivingen aan onze maatschappij. 
Het bewijs dat Vlaanderen zich kan openstellen voor
de positieve bijdragen van de multiculturele samen-
leving. 

De tweede omgang – die de eerste niet noodzakelijk
uitsluit – is die van de kutmarokkanen. 
Multiculturalisme, goed en wel, maar we moeten toch

ook durven te praten over haar problematische
aspecten. De integratie is mislukt, en het toegeno-
men aantal hoofddoeken, rondhangende jongeren,
fundamentalistische dreigingen en Arabischtalige
(zogezegd gevaarlijke) imams zijn daar het bewijs
van. 

Het progressieve front heeft multiculturalisme lang
enkel als een hype gezien en zich afzijdig gehouden
van haar scherpe kanten. Nu is dat soort ‘politiek
correct denken’ ten einde; nu heet de ‘kritische’
omgang met de multiculturele samenleving politiek
correct.

Maar, zo stelt Jans, die benadering geeft de valse
indruk dat er nog een beslissing moet worden geno-
men over de multiculturele realiteit. Ze blijft de 
multiculturele realiteit vanuit een zekere ‘allochtone’
afstandelijkheid benaderen, velt er oordelen over. 
Zijn boodschap, dat de multiculturele samenleving
een uitdaging is die we ‘samen’ moeten aanpakken,
doorprikt de afstandelijke en beoordelende houding
die Vlaanderen kenmerkt. 

Ik verwijs vooral naar die beoordelende en afstande-
lijke houding wanneer ik stel dat de multiculturele
realiteit nog niet (genoeg) is ‘ontdekt’. Zo ontbreekt
het ons aan een woordenschat om onze samenleving
anders te benaderen dan in termen van ‘integratie’.
We zien het ook heel duidelijk in de maatschappelijke
breuklijn ‘autochtoon/allochtoon’. De erkenning van
de ‘ander’ gebeurt aan de hand van zijn of haar
allochtonie. Het is de primaire status die hem overal
begeleidt, zijn eerste burgerlijke staat... “Ja maar,
hoe moeten we ‘jullie’ dan noemen?”, krijg ik vaak te
horen... “Moéten we elkaar dan persé benoemen?”,
luidt dan mijn antwoord...  Velen zijn niet overtuigd,
twijfelen, zowel ‘allochtonen’ als ‘autochtonen’...  
We kunnen ons immers geen samenlevingsmodel
voorstellen dat dit onderscheid niet centraal plaatst.
Daarvoor ontbreekt het ons nog te zeer aan verbeel-
dingskracht. 
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Verbeeldingskracht, daar heeft de (multiculturele)
samenleving behoefte aan, lezen we in de tekst van
Benjamin Barber. Zonder verbeelding komt de demo-
cratie zelfs in gevaar. Cultuur en kunst vormen het
uitgelezen medium voor de verbeelding. Zo had ik het
nog niet bekeken, maar die stelling lijkt me het ver-
dedigen waard. Een van de meest duidelijke rollen
van kunst en cultuur, is die van geheugen en/of
maatschappelijke zelfbeschrijving. Kunst en cultuur
zijn kinderen van hun tijd, die reflecteren op de
hedendaagse ontwikkelingen. Maar ze behoren ook
tot het patrimonium van een land, en vormen een van
de belangrijke bouwstenen van het gedeelde cultureel
erfgoed. Verder is de imaginaire kracht van kunst en
cultuur niet enkel descriptief, maar zelfs prospectief;
naast uitdagingen en moeilijkheden beschrijven
kunst en cultuur de kansen en mogelijkheden die de
multiculturele samenleving ons biedt. Ze vertellen
ons niet alleen hoe het gebeurt, maar ook hoe het zou
kunnen gebeuren. Ze openen de weg om de realiteit
in haar complexiteit te benaderen en bieden ons
tegelijk de mogelijkheid om naast doem- ook droom-
scenario’s te koesteren. Kunst en cultuur beperken
zich niet tot het hier en nu, maar roepen ons op om
onze ‘multicreatieve’ verbeeldingskracht te gebruiken
en mee de maatschappij uit te denken. 

Ik lees dit nummer van Courant dan ook als een bij-
drage in de ontdekking en verbeelding van de multi-
culturele realiteit. Rode draad doorheen de meeste
bijdragen is de stelling dat multiculturalisme een
realiteit en niet langer een ideaal of utopie is. Hoe
kunnen we Vlaanderen doen inzien dat het van kleur,
taal, religie en cultuur is veranderd? In de verschil-
lende bijdragen lees ik denkpistes rond die kwestie. 

Jans roept op om het debat academischer te voeren.
Toegegeven, de multiculturele samenleving enkel ter
discussie stellen in programma’s als De Zevende Dag
of Recht op Antwoord als het over criminaliteit, ter-
rorisme en de hoofddoek gaat, is inderdaad niet de
juiste strategie om de complexiteit van wat zich van-
daag afspeelt, duidelijk te maken. Die complexiteit en
verwevenheid aantonen hoeft nochtans niet abstract
of theoretisch te zijn. Een vriendin-collega opperde
ooit dat alle personen van migrantenorigine in
Brussel eens een collectieve stakingsdag zouden
moeten organiseren. Brussel zou dan plat liggen: 
er zou geen openbaar vervoer zijn; vele kledingszaken
zouden moeten sluiten; we zouden het moeten stellen
zonder broodjeszaken, kuisploegen, taxichauffeurs,...
Een Maghrebijnse inwoner van Halle of Vilvoorde zal
ook wel zijn mening hebben over de omstreden split-
sing; een onderwijsstaking zal ook problemen bezor-
gen aan Afrikaanse ouders, die plots opvang voor
hun kinderen moeten voorzien en een stakende leer-
kracht die een hoofddoek draagt, zal ook kunnen uit-
leggen waarom ze staakt...  Kortom: als het regent
wordt iedereen nat. De banalisering en normalisering
van de multiculturele realiteit zal een feit zijn, wan-
neer we erin zullen slagen om niet langer in termen
van ‘multicultureel’ te spreken, maar gewoon van
realiteit. 

Jans beklemtoont verder de noodzaak om de geschie-
denis van het kolonialisme, de immigratie en de
communautaire strijd te (her)schrijven. Hoe kunnen
we immers naar een nieuwe realiteit kijken, als we er
zelfs niet in slagen ons eigen verleden onder ogen te
zien? In de communautaire strijd heeft zich boven-
dien een bepaalde versie van de Vlaamse identiteit 

Site, An van. Dienderen 
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ontwikkeld die weinig ruimte laat voor culturele
diversiteit. Dat uit zich ondermeer in de taalobsessie
die beschreven werd door Chokri Ben Chikha, terwijl
het punt juist is dat multiculturalisme ook meertalig-
heid betekent. De grondslagen van het dominerend
Vlaams nationalisme en de Vlaamse identiteit begrij-
pen, kan de mogelijkheid scheppen om een aantal
bouwstenen in vraag te stellen die een hinderpaal
zijn voor de erkenning van de aanwezige culturele
diversiteit. 

En dan is er de vraag: hoe gaan we om met elkaar?
Een antwoord hierop vinden we terug in de productie
van Victoria Deluxe. Daar trachten ze de notie van
loyaliteit als methode naar voren te schuiven. Het
individu heeft immers altijd een relatie tot zijn of
haar bron, positief of negatief. Juist door die relatie
in de verf te zetten, slaagt Victoria Deluxe erin om
mensen met een diverse sociale en culturele achter-
grond samen te brengen. Dat betekent echter ook
conflicten: aangezien niemand domineert, krijgt 
niemand echt gelijk. 

Die aanpak kan enkel lukken wanneer de verschillen-
de loyaliteiten zichtbaar worden. Tot dusver domi-
neert een ‘diversiteitsdenken’ waar er een bepaalde
‘common sense’ is die op voorhand bepaald (of opge-
legd) is en waarrond gewerkt (moet) worden.
Diversiteit wordt dan ‘toegelaten’ binnen die grenzen
van de common sense: tot daar en niet verder (de
hoofddoek mag op straat, maar niet op het werk).
Elkaars loyaliteiten erkennen, impliceert het zichtbaar
maken van de machtsverhoudingen door iedereen
kleur te laten bekennen (duidelijk te laten maken
welke traditie achter het ‘neutraliteitsargument’
schuilt). Zichtbaarheid heeft immers een vreemde
relatie tot macht: hoe machtiger, hoe neutraler en
onzichtbaarder. 

Bovendien moet er ruimte zijn om de loyaliteiten te
kunnen beleven, zonder die mogelijkheid al te snel
als ‘segregerend’ of ‘integratiebelemmerend’ af te
doen. Interculturaliteit – of de communicatie tussen
culturen – veronderstelt het bestaan van die ver-
schillende culturen.  Een gediversifieerd cultureel
landschap betekent niet alleen hybride producties,
het betekent ook de aanwezigheid van Arabische,
Turkse, Riffijnse, Vlaamse, Franse (ondertitelde)
stukken. Voor Mesut Arslan is het eerste doel theater
maken; publiek bij elkaar brengen is het resultaat.
Naar multiculturele producties worden er echter hoge
verwachtingen gekoesterd op het vlak van publieks-
diversificatie, zo beklemtoont hij. Het zou zijn alsof
NTGent afgerekend wordt op het culturele en sociale
profiel van haar publiek. 

Het ideaal is natuurlijk ook ‘Vlaams’ publiek te heb-
ben in Marokkaanstalige producties, en omgekeerd.
Misschien is een manier om dat te bereiken Marok-
kaanstalige producties niet snel als ‘categoriaal’ af
te doen, maar ze gewoon als reguliere producties te
zien. “Dit is theater van eigen bodem” zouden we dan
fier kunnen aankondigen, een stuk waarin (bijna)
geen woord Nederlands wordt gesproken. Waarom 
zou dat niet mogelijk zijn? 
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Thersites, de Vereniging van Vlaamse Theatercritici, zit in een nieuw kleedje. Toen het vorige bestuur
op het voorbije Theaterfestival te kennen gaf om diverse redenen de fakkel te willen doorgeven, sprong
een jonge garde theatercritici enthousiast in het gat. 
Het nieuwe Thersites wil een plek zijn waar aspiranten, beginnende en ervaren critici regelmatig met
elkaar én met de sector in discussie kunnen treden. Omdat de nood hoog is.

****************************************************************************************

EEN NIEUWE LENTE, 
EEN NIEUW THERSITES

Wouter Hillaert

26

FOCUS THEATERKRITIEK

Speerpunt van de nieuwe werking is de organisatie
van een maandelijks ‘Kritiek Moment’, waarop
ideeën uitgewisseld kunnen worden over zowel de
functie van kunstkritiek als over nieuwe tendensen
in de podiumkunsten. Dat soort van reflectie vormt
een van de grootste uitdagingen voor de podium-
kritiek vandaag. Critici zijn vaak jong en worden
amper inhoudelijk begeleid door redacties of
makers. Bovendien worden er weinig ervaringen 
en indrukken uitgewisseld, ook niet met podium-
kunstenproducenten of organisatoren. Daarom wil
Thersites zijn Kritieke Momenten zo open mogelijk
houden, en er af en toe mee inbreken op relevante
festivals of evenementen. 

Ondertussen kwamen op de eerste twee Kritieke
Momenten, over ‘politiek theater’ en ‘theaterkritiek
en nieuwswaarde’ (van het VTi), telkens een dertig-
tal geïnteresseerden af. De eerstvolgende bijeen-
komsten zijn:

• MAANDAG 21 MAART 2005
Het statuut van de freelance criticus
19U30-22U30, VOORUIT, GENT
Een juridische expert informeert over de rechten 
en plichten van zelfstandige freelancers

• MAANDAG 18 APRIL 2005
Een Zomergast met ideeën
20U00-22U30, RITS-BOTTELARIJ, BRUSSEL
Thersites nodigt een (internationale) cultuur-
persoonlijkheid uit in het kader van de RITS-Open-
deurdagen, met ideeën voor critici en studenten.
Naam nog niet bekend, maar het zou wel Lars von
Trier, René Pollesch of Michel Houllebecq kunnen
zijn...

Verder werkt het opstartende bestuur (Charlotte
Vandevyver, Elke Van Campenhout, Jeroen Versteele
en Wouter Hillaert) aan een reader over kunstkritiek
en de lancering van een Thersites-website. 
Het bekijkt ook de concrete realisatie van de vier
andere doelstellingen van Thersites: 
• Deelname aan de organisatie van workshops
kunstkritiek van verwante instellingen of tijd-
schriftredacties;
• Een bemiddelingsrol in de informatie en promotie
van internationale seminaries voor (jonge en iets
oudere) Vlaamse critici;
• Het opnieuw uitreiken van de Thersites-prijs, voor
een maker of een organisatie die zich volgens de
Vlaamse critici onderscheidt in zijn/haar parcours;
• De vertolking van een vakbondsfunctie wat
betreft de rechten en noden van freelance podium-
critici.

WIL JE LID WORDEN OF OP DE HOOGTE BLIJVEN 
VAN DE ACTIVITEITEN VAN THERSITES? 
Mail wouterhillaert@skynet.be
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VTi KALENDER
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07>10|04|2005
INTERNATIONALE 
DELEGATIE
TWEETAKT 
KUNSTENFESTIVAL
ANTWERPEN
Tweetakt kunstenfestival en het VTi werken samen 
aan een bezoekersprogramma voor internationale 
organisatoren en programmatoren die interesse 
hebben in avontuurlijke projecten en producties voor
kinderen en jongeren.
Het tweejaarlijkse Antwerpse festival Tweetakt geeft 
al een prikkelend vooruitzicht op de komende editie:
logeren op plekken waar je nooit aan had gedacht,
struinen in verloren hoeken van de stad, kijken naar
gloednieuwe presentatiemomenten. 
Tweetakt wil een ode zijn aan de ontmoeting tussen
mensen, culturen, fenomenen en kunsten – met aan-
dacht voor kleuters en families, jongeren en professio-
nelen, eten en drinken.

PRAKTISCH
Tweetakt kunstenfestival: Van vrijdag 8 tot en met donder-
dag 14 april 2005 in en rond HETPALEIS, Antwerpen.
Internationale delegatie: Van 7 tot en met 10 april 2005.
Organisatie: Tweetakt en VTi.
Meer info: Op www.tweetakt.be. 
Contactpersoon voor de delegatie is Caroline Van Peteghem,
caroline@vti.be.                                                             CVP

09|05|2005
SOCIAAL-ARTISTIEK
SALON#2
COMMUNITY ARTS IN
GROOT-BRITTANNIË
BRUSSEL
Als vernieuwende praktijk is het sociaal-artistiek werk
al meer dan eens het voorwerp van onderzoek geweest.
Vooral de sociale component kwam al aan bod. 
Er werden discussies gevoerd door sociale werkers,
opbouwwerkers, sociale theoretici; in mindere mate
door en met de kunstenaars die actief zijn in de 
sociaal-artistieke praktijk. 
Daarom willen Kunst en Democratie en het VTi in
samenwerking met het RITS een traject opzetten waar-
in de artistieke invalshoek centraal staat. Het is de
bedoeling om methodieken van kunstenaars in kaart te
brengen en discussies aan te vuren. In eerste instantie
brengen we Vlaamse ervaringen bij elkaar, daarnaast
gaan we een dialoog aan met ‘community artists’ uit
het buitenland. Beide pistes kunnen inspirerend zijn
voor de sector en het beleid.
Op 7 december 2004 vond in de Beursschouwburg een
eerste bijeenkomst plaats, waarbij Dominique Willaert
(Victoria Deluxe) de voorzet gaf (zie dossier p. 11). 
Op 28 februari 2005 stond een tweede etappe op 
de agenda over de werkmethode van regisseurs 
en theatermakers bij sociaal-artistieke projecten. 
Op 9 mei kijken we naar vergelijkbare praktijken in het
buitenland. In Groot-Brittannië bestaat er een lange
traditie om kunst en cultuur inzetbaar te maken in de
context van gemeenschapsopbouw, onderwijs, stads-
vernieuwing,... Dat proces is door de jaren heen sterk
begeleid door onderzoek en uitwisseling van ervarin-
gen. De Britse traditie heeft een aantal instrumenten
opgeleverd, die inspirerend kunnen zijn voor de 
sociaal-artistieke praktijk in Vlaanderen. 
Jennifer Williams, directeur van Centre for Creative
Communities (CCC) in Londen, geeft een algemene
inleiding op het landschap van de community arts in
Groot-Brittannië, met een focus op theater en podium-
kunsten. Wie meer informatie wil over het CCC, kan
terecht op www.creativecommunities.org.uk.

PRAKTISCH
Wanneer: Op maandag 9 mei 2005, van 15u tot 18u.
Waar: In het VTi (Forum), Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel.
Deelname: Is gratis.
Vooraf inschrijven: Kan bij het VTi. 
Contactpersoon is Diane Bal, diane@vti.be. 
Organisatie: Kunst en Democratie en VTi i.s.m. RITS. 
Met steun van de British Council.                                       JJ
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DEADLINES
Els Baeten

BELEID

SUBSIDIES VOOR PERIODIEKE PUBLICATIES 
Uitgevers van een periodieke culturele publicatie 
die een tweejarige subsidie (1 januari 2006 > 
31 december 2007) of een vierjarige subsidie 
(1 januari 2006 > 31 december 2009) willen aan-
vragen binnen het kunstendecreet of het erfgoed-
decreet, dienen uiterlijk op 15 maart 2005 een 
aanvraagdossier in te dienen bij:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Subsidies Periodieke Publicaties
Kunstendecreet/Erfgoeddecreet
Parochiaansstraat 15
1000 Brussel 
Alle informatie: 
www.wvc.vlaanderen.be/letteren/subsidies/
publicaties/periodieke/periodieke_publicaties_
2006_2009.htm.
Je kunt ook terecht bij Dirk Van Ryckeghem 
van de administratie, tel. 02/553 68 78.

PROJECTEN MET INTERNATIONALE WEERKLANK
EN PROJECTEN SAMENWERKINGSONTWIKKELING
MET NOORD-AFRIKA EN ZUIDELIJK AFRIKA 
Subsidieaanvragen voor projecten waarvan de rea-
lisatie aanvangt tussen 1 september en 31 december
2005 dienen uiterlijk op 31 maart 2005 te worden
ingediend op volgend adres:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Cultuur
T.a.v. Jos Van Rillaer, Directeur-generaal
Parochiaansstraat 15
1000 Brussel 
Voor aanvragen binnen de podiumkunsten moet het
dossier samengesteld zijn aan de hand van voorziene
formulieren. Die zijn beschikbaar bij de Administratie
Cultuur. Je kunt ze ook downloaden: 
www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/
reglementen/internationaal.
Voor meer informatie neem je contact op met de
administratie. Stan Van Pelt is de contactpersoon
voor internationale projecten, tel. 02-553 68 98; 
Jan Leconte voor ontwikkelingssamenwerking, 
tel. 02-553 69 00.

INTERNATIONALE WERKBEURZEN 
EN PUNCTUELE REISKOSTEN
Heel het jaar door kan je een internationale werk-
beurs aanvragen of een tussenkomst in de kosten
van buitenlandse reizen voor deelname aan occasio-
nele initiatieven. Een internationale werkbeurs vraag
je ten minste drie maanden voor het werkverblijf aan,
een punctuele tussenkomst ten minste één maand
voor de manifestatie.
Meer informatie kan je vinden op 
www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/
reglementen/internationaal/MLP_subsidies.

PROJECTSUBSIDIES 
PODIUMKUNSTEN 2006
De uiterste indieningsdatum voor projectaanvragen
2006 op basis van het kunstendecreet is 15 septem-
ber 2005. De handleiding en aanvraagformulieren
zijn in opmaak. Hou www.vti.be in het oog.
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PILOOTONDERZOEK OVER GROOTSTEDEN 
EN CULTURELE DIVERSITEIT
Binnen hetzelfde EU-subsidieprogramma werd
93.536 euro toegekend aan het project ‘Les Métro-
poles de l’Europe, Urban Cultural Life and Inter-City
Cultural Interactions for Cultural diversity in Europe’.
Projectleider is CIRCLE. In het onderzoek worden 
volgende steden opgenomen: Barcelona, Boedapest,
Parijs, Tallinn, Rome en Warchau.   
De volgende CIRCLE Round Table, die in het najaar in
Warchau plaatsvindt, zal aan dat thema gewijd zijn.
(Zie verslag jongste round table CIRCLE in Tussen-
stand p. 30)

NAAR EEN OPVOLGER VAN 
CULTUUR 2000
In juni 2004 heeft de Europese Commissie een voor-
stel ingediend voor een nieuw programma 2007-2013
met drie prioriteiten: mobiliteit van kunstenaars en
culturele werkers, mobiliteit van werken en intercul-
turele dialoog. Vanuit de culturele sector zijn allerlei
pogingen ondernomen om het oorspronkelijke voorstel
nog aan te passen.
De Commissie heeft ook voorgesteld om voor het
nieuwe programma een bedrag van 408 miljoen euro
vast te leggen, of 13 eurocent per inwoner. Ter infor-
matie: momenteel is er 7 eurocent per inwoner per
jaar voor het cultuurprogramma Culture 2000. De
European Cultural Foundation en de European Forum
for the Arts and Heritage (EFAH, www.efah.org) vindt
het voorgestelde bedrag veel te laag en lanceert een
campagne om het budget te verhogen tot 70 eurocent
per inwoner.
Op 20 januari heeft de Commissie Cultuur van het
Europese Parlement een brief geschreven aan de
voorzitter van de Europese Commissie Barroso. Hierin
pleit ze voor een 70 cents campagne. Wordt vervolgd. 

EUROPA
Els Baeten

BELEID

CULTUUR 2000
In 2004 werden in het kader van het EU-subsidiepro-
gramma ‘Cultuur 2000’ 233 projecten geselecteerd.
De beleidsprioriteit lag bij cultureel erfgoed. Voor
podiumkunsten werden 3 meerjarige en 23 jaar-
projecten uitgekozen. Onder de begunstigden: Les
Ballets C de la B voor Tempus fugit, Victoria voor A-
Tippis, het KunstenFESTIVALdesARTS voor 5 creaties
van jonge kunstenaars, P.A.R.T.S. voor het Europese
netwerk ‘Departs’.
Voor 2005-2006 werd geen prioriteit aangeduid.

THE LABORATORY OF EUROPEAN 
CULTURAL COOPERATION (LAB) 
Het LAB is een project, geïnitieerd door de European
Cultural Foundation (ECF). Het doel is om hét 
referentiepunt te worden in verband met culturele
samenwerking in Europa. Het LAB wil praktische
informatie aanbieden aan de culturele sector, over-
heden, media en het ruimere geïnteresseerde publiek
en een platform worden voor debatten. Het is een
publiek-private samenwerking. In het in januari 
verkozen bestuur zijn zowel de ECF, de privé-partners,
publieke partners als de culturele sector vertegen-
woordigd. Namens de culturele sector zetelen Carla
Delfos (ELIA) en Peter Inkei (Budapest Observatory) 
in het LAB.
In 2004 werd binnen het EU-subsidieprogramma
‘Preparatory actions for cooperation on cultural 
matters’ 299.800 euro toegekend aan het project
‘Gateway to Cultural Cooperation’ (G2CC) van ECF, 
On the Move (IETM), ERICarts en Fondazione
Fitzcarraldo. Dat project kadert in de werking van het
LAB. Voor meer informatie: www.on-the-move.org.
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[THEATERKRITIEK] 
TRAJECT WORKSHOPS | MASTERCLASSES
Tijdens Het Theaterfestival in Brussel in 2002 orga-
niseerde het VTi voor het eerst een workshop theater-
kritiek, vanuit de vaststelling dat er in Vlaanderen
onvoldoende (jonge) mensen waren die een degelijke
vorming hadden om kritisch over theater te schrijven.
Twaalf jonge critici werden gedurende vijf dagen 
intensief begeleid door de Nederlandse kunstcritica
Anna Tilroe. Een tweede aflevering van de workshop
vond in 2003 plaats tijdens Het Theaterfestival en 
de Zomer van Antwerpen. Met een masterclass kunst-
kritiek in het kader van het Brusselse Kunsten-
FESTIVALdesArts in 2004 focusten we op de meer
gevorderde pennen. (Verslagen vind je op: www.vti.be,
onder Over VTi – Activiteiten – Archief).
Alvorens een vervolg op dat vormingstraject te organi-
seren, achtten we het nuttig eerst een reflectiemoment
in te lassen. Op maandag 17 januari 2005 nodigden
we Anna Tilroe en de oud-deelnemers uit voor een
gesprek. Opvallend was dat slechts een minderheid
van de deelnemers momenteel nog recenseert.
Daarnaast noteerden we de uitdrukkelijke vraag naar
een multidisciplinaire invalshoek en het installeren
van een opvolgingstraject (‘nazorg’). Tevens werd er
gewezen op het belang van een gezonde mix van zowel
jonge als gevorderde critici, alsook op de juiste verhou-
ding tussen schrijfopdrachten enerzijds en discussies
en feedback anderzijds. 
Met die aandachtspunten voor ogen, plannen we 
tijdens het komende Theaterfestival in Brussel een
vierde editie van onze intensieve workshop. We geloven
immers sterk in de kracht van een dergelijk initiatief.
Voor de tweede keer op rij kiezen we daarbij voor een
‘masterclass kunstkritiek’. Aangezien het programma
van Het Theaterfestival momenteel nog niet bekend is,
is het nog niet mogelijk om een programma samen te
stellen noch concrete data te communiceren. Meer
hierover in de volgende Courant. Daarin zullen we ook
de precieze toelatingsvoorwaarden communiceren. 
In afwachting kun je steeds informatie opvragen bij
Stijn Maes (stijn@vti.be).                                       SM

[INTERNATIONAAL] 
ROUND TABLE VAN CIRCLE OVER JEUGDCULTUUR
Op 17 en 18 december 2004 vond in Barcelona de
jaarlijkse Ronde Tafel van CIRCLE plaats. CIRCLE is
een Europees netwerk van onderzoeks- en documenta-
tiecentra i.v.m. cultuurbeleid. Onder het motto ‘Whose
Culture is it? Transgenerational approaches to Culture’

was de bijeenkomst gewijd aan jeugdcultuur in verge-
lijking met de culturele praktijk van andere generaties.
Meningen en statistieken over de jeugdcultuur in 35
landen werden gebundeld in een conferentiepaper. Het
VTi verzorgde, met de hulp van de administratie jeugd
en academische en meer praktijkgerichte experts, de
bijdrage over de situatie in Vlaanderen. Je kunt de
publicatie raadplegen in het VTi. (Meer informatie, 
zie: www.circle-network.org)                                  EB

[INTERNATIONAAL] 
BEZOEKERSPROGRAMMA GYÖRGY SZABÓ
Van 1 tot 5 februari 2005 verzorgde het VTi een bezoe-
kersprogramma voor György Szabó, artistiek directeur
van Trafó, een centrum voor hedendaagse kunst (dans,
theater, muziek, grafiek, nieuwe media) 
in Boedapest (zie: www.trafo.hu).
Onze Hongaarse collega maakte eerst kennis met de
werking van het VTi en het Team Internationaal binnen
de Afdeling MLP van de Vlaamse Administratie
Cultuur. Vervolgens ontmoette hij medewerkers van
Needcompany, Dito’Dito, JoJi Inc, Dixit, WPZimmer,
Transparant, Monty, Het Toneelhuis, Rosas en Ictus. 
En hij werd ontvangen op de volgende performances/
repetities/voorstellingen: het Outsidersproject in de
Beursschouwburg; De Donderdagen van deSingel; 
Aalst van Victoria; Den Open Haard van Martha!
Tentatief en Modify van ZOO/Thomas Hauert.           CVP

[PODIUMZAKEN] 
CREATIVE COMMONS IN BELGIË GELANCEERD
Op 10 december 2004 werd in het kader van het 
festival Verbindingen/Jonctions van Constantvzw 
(zie: www.constantvzw.com) de vertaling en her-
werking naar Belgisch recht van de ‘creative commons
licenties’ gepresenteerd (zie: creativecommons.org/
worldwide/be/). Meteen ook aanleiding voor een debat
tussen makers en de auteursrechtenbeheersvennoot-
schappen, georganiseerd door het Digitaal Platform
(zie: www.digitaalplatform.be). De vertaling is ge-
accepteerd door het internationaal (non-profit) netwerk
Creative Commons; het is nog even afwachten hoe de
Belgische rechtbanken ermee zullen omgaan.
Het auteursrecht beschermt de kunstenaar tegen
namaak. Daarom moet voor elke reproductie of publie-
ke mededeling van een werk afzonderlijk toelating
gevraagd worden. Als voor die toelating betaald moet
worden, vertegenwoordigt het ‘copyright’ een zekere
handelswaarde. In het internettijdperk komt de manier
waarop het auteursrecht traditioneel georganiseerd en
beheerd wordt, sterk onder druk te staan. Kopiëren is
zo’n vanzelfsprekende zaak geworden; zelfs het bekij-
ken van een website veroorzaakt een reeks kopies.
Daar staat niemand nog bij stil. Ook het begrip ‘oor-
spronkelijk werk’ wordt uitgehold: wat met samples of
hyperlinks? Er zijn heel uiteenlopende antwoorden
geformuleerd op die uitdagingen, het ene al brisanter
dan het andere: Kopieerbeveiligingen, iTunes, Kazaa,...
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Op impuls van Lawrence Lessig is een groep juristen
van de Harvard Universiteit (US) op zoek gegaan naar
een manier om binnen de bestaande wettelijke bepa-
lingen, internetters toe te laten een werk te kopiëren 
en te verspreiden. De oplossing is eenvoudig: een 
goed uitgewerkt licentiecontract laat expliciet toe wat
gewoonlijk verboden is en het gebruik van simpele 
pictogrammen garandeert dat elke gebruiker begrijpt
tot op welk niveau kopiëren is toegelaten. Van een
automatische, wettelijke labelling als ‘all rights 
reserved’ maakt de Creative Commons licentie een
‘some rights reserved’. De auteur maakt zelf een af-
weging hoe ver hij/zij wil gaan: naamsvermelding
nodig, wijzigingen toegelaten, commerciële toepassin-
gen mogelijk? 
Geconfronteerd met de beperkingen van het traditio-
nele auteursrecht en de complexiteit voor bijv. video-
registraties, volgt het VTi die ontwikkelingen op de
voet. Wij overwegen een gedeelte van onze websites
uitdrukkelijk vrij te geven voor hergebruik met 
Creative Commons. Meer informatie bij Nikol Wellens
(nikol@vti.be) of Dries Moreels (dries@vti.be).         DM

[ONDERZOEK] STUURGROEP CULTUUR LOKAAL
De cultuurcentra bestaan 30 jaar en sinds enkele jaren
is het decreet lokaal cultuurbeleid van kracht. Voor 
het steunpunt Cultuur Lokaal zijn dat twee redenen om
een onderzoek te laten uitvoeren naar de werking van
de cultuur- en gemeenschapscentra. De opdracht werd
toevertrouwd aan EHSAL. Het kwantitatief en kwalita-
tief onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep
waarin ook het VTi vertegenwoordigd is. De stuurgroep
reflecteert mee over een publicatie die Cultuur Lokaal
plant naar aanleiding van 30 jaar cultuurcentra. De
onderzoeksresultaten en de publicatie worden voor-
gesteld tijdens de ‘junitoer’ op 17 juni 2005.
(Zie: www.cultuurlokaal.be)                                    EB

[ONDERZOEK] 
PRAKTIJKPROJECTEN LOOPBAANONTWIKKELING
Loopbaanontwikkeling is één van de thematische 
clusters in het beleidsplan 2006-2009 van het VTi 
(zie: www.vti.be, download op startpagina). Twee 
studenten Cultuurmanagement (UAMS) zullen in het
kader van hun praktijkproject elementen van dat
thema concreter maken, in het bijzonder de loopbaan-
ontwikkeling van acteurs. Sociologe Catty Hoste onder-
zoekt of er een specifiek tewerkstellingsprobleem
bestaat bij acteurs in de leeftijd tussen vijfendertig 
en vijftig jaar. Theaterwetenschapper Lieve Moeremans
richt haar aandacht op de instroom en doorstroming
van acteurs en makers. Begeleider is Nikol Wellens.  NW

[ONDERZOEK] 
PRAKTIJKPROJECT DIVERSITEIT
Een derde student Cultuurmanagement (UAMS), Pieter
Van der Gheynst, werkt in het VTi aan zijn praktijk-
project rond culturele diversiteit in de podiumkunsten.

Hij wil een algemeen kader scheppen en een overzicht
maken van belangrijke projecten en discussiepunten.
Daarop zou hij een grondige evaluatie willen maken
van theaterproducties die het thema culturele diversi-
teit onder de aandacht willen brengen. (Zie ook: inlei-
ding dossier culturele diversiteit in dit nummer.)     CVP

[ONDERZOEK] 
CULTURELE DIVERSITEIT
Op 21 februari 2005 startte An van. Dienderen, cineas-
te en antropologe (UGent/UC Berkeley), vanuit het VTi
een onderzoek op rond culturele diversiteit. Zij zal de
manieren inventariseren waarop de podiumsector
diversiteit in de praktijk brengt. (Zie ook: inleiding 
dossier culturele diversiteit in dit nummer.)            CVP

[BRUSSELS KUNSTENOVERLEG] 
WERK- EN REPETIERUIMTES IN KAART
In opdracht van het Brussels Kunstenoverleg werkt
Bram Lauwers, student Culturele Agogiek (VUB), 
vanaf 14 februari 2005 in het VTi aan een databank
van werk- en repetitieruimtes voor kunstenaars in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is de bedoeling 
om in die stage van 10 weken een goede basis-
inventaris klaar te stomen. Het VTi biedt Bram een
werkplek en levert kennis op het vlak van databeheer
en -ontsluiting.                                                      NW

[BIBLIOTHEEK] AANWINSTEN
Voor aankopen van boeken blijven we geografische 
lijnen volgen in 2005; onze buitenlandse contacten 
en de impulsgebieden uit onze internationale werking
dienen daarbij als uitgangspunt. 
Nu de theaterteksten uit de schenking van Carlos
Tindemans zijn verwerkt en er een inventaris is opge-
maakt van de verloren boeken, plannen we een inhaal-
beweging voor het ‘ijzeren repertoire’. Die uitbreiding
van de collecties is ingezet met een grote levering van
uitgeverij International Theatre and Film Books. 
We volgen de internationale boekproductie rond podi-
umkunsten natuurlijk op de voet. Opvallende recente
aanwinsten zijn boeken rond William Forsythe, Akram
Khan, Beckett en Alfred Jarry. Het Schiller-jaar gaf
aanleiding tot een pak nieuwe publicaties: een ver-
zameld werk, een heruitgave van het standaardwerk
van Peter-André Alt en Friedrich Schiller oder Die
Erfindung des Deutschen Idealismus van Safranski.
Van de Amsterdamse Boekmanstichting ontvingen we
titels over de betekenis van loterijgelden voor het 
cultuurbeleid in Europa, een evaluatie van de zoge-
naamde ‘cultuurnotaprocedure’ en een onderzoek naar
kunstopleidingen en kunstenaarscarrières. Tot slot 
nog wijzen op A Short History of Western Performance
Space, een synthese van de wisselwerking tussen
theatergeschiedenis en theaterarchitectuur door David
Wiles en Ach, dat doe ik wel even van Sonja Van Der
Valk, die in opdracht van Theater Instituut Nederland
de genderrollen in de sector onder de loep nam.       DM
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CREDITS SITE, EEN TOPOGRAFISCH PORTRET

realisatie: An van. Dienderen, 2000
productie: Brussel/Bruxelles 2000 
en KunstenFESTIVALdesArts 

In samenwerking met Dito’Dito en transquinquennal orga-
niseerde het KunstenFESTIVALdesArts in 1998 een uitwisse-
lingsplatform over identiteit aan de hand van persoonlijke
verhalen. In 1999 kwam er een vervolg met de participatie
van in België wonende en werkende kunstenaars van
Chinese, Mexicaanse, Kongolese en Tunesische afkomst.
Tijdens editie 2000 van het KunstenFESTIVALdesArts 
monteerden Marilyn Watelet en An van. Dienderen de opge-
nomen interviews van de voorbije jaren tot een persoonlijk 
verhaal. Die portretten werden gepresenteerd onder de
naam Van hier en ginder.

Site is een ‘topografisch portret’ van José Besprosvany, een
choreograaf van joodse, Mexicaanse en Slavische afkomst
die in zijn werk bewust de confrontatie aangaat met zijn
meervoudige identiteit. Hij vertelt hoe hij via zijn werk aan-
sluiting probeerde te vinden bij de heersende kunstscene.
Hoe hij niet met zijn culturele invloeden kon experimente-
ren. Hoe culturele uitsluiting ook via vormen kan werken. 

An van. Dienderen heeft van dat relaas een visueel antro-
pologisch portret gemaakt, waarin ze inventief omspringt
met dia’s foto- en super8 materiaal uit het repertoire van
de choreograaf.

CREDITS COVER, STEM 72

Stem 72 was een ‘artistieke actie’ tegen de stereo-
typering van onze democratie door Victoria Deluxe
en Nieuwpoorttheater.

In het beeldend atelier van Victoria Deluxe werd in 2004
gewerkt met politiek vluchtelingen rond de begrippen stad
en stedelijkheid. De steriele discussie over het migranten-
stemrecht en de schrijnende discriminatie waar veel
migranten onder lijden, deed de deelnemers besluiten om
een tegenstem te ontwikkelen. 

Daarop werd er in de aanloop naar de verkiezingen (op 
13 juni 2004) een indrukwekkende alternatieve affiche-
campagne opgezet in het kielzog van de ‘traditionele’ 
affichecampagnes. Onder de noemer ‘Stem 72’ werd er 
een stadspartij voor politieke fictie opgericht, een fictieve
partij die aan iedere stadsbewoner algemeen stemrecht
verleende. 
Het Gentse Nieuwpoorttheater – dat zijn artistieke werking
ook sterk op het discours rond stemloosheid en stedelijk-
heid ent – zette mee zijn schouders onder Stem 72. 
De actie werd onder meer opgenomen in het State of Waste
festival van Nieuwpoorttheater.

Site, An van. Dienderen 
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CONTACT
Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel
T +32.2.201.09.06
F +32.2.203.02.05
info@vti.be
www.vti.be
www.podiumarchief.be
www.kunstenloket.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

KERNOPDRACHT
Het Vlaams Theater Instituut (VTi) is het steunpunt voor de 
podiumkunsten. Als kritisch forum vuren wij het publieke debat
aan en zijn we een draaischijf voor informatie over verleden,
heden en toekomst van de Vlaamse podiumkunsten in een inter-
nationaal perspectief. Wij staan garant voor een kwalitatieve
dienstverlening aan de professionele sector, de overheden, de
opleidingen, de media, de onderzoekscentra, het publiek etc.

MEDEWERKERS
Els Baeten, Diane Bal, Yasmina Boudia, Wessel Carlier,
Christel De Brandt, Bernadette De Bruyn, Martine De Jonge,
Mieke De Schepper, Robin D'hooge, Joris Janssens, 
Veerle Keuppens, Stijn Maes, Dries Moreels, Niki Priem, 
Michel Uytterhoeven, Caroline Van Peteghem, Nikol Wellens

COURANT#72
Coördinatie dossier: Joris Janssens
Eindredactie: Caroline Van Peteghem
Redactie: Els Baeten, Benjamin Barber, Nadia Fadil, Wouter
Hillaert, Erwin Jans, Joris Janssens, Stijn Maes, Dries Moreels,
Michel Uytterhoeven, Caroline Van Peteghem, Nikol Wellens
Met dank aan: Ludo Abicht, Mesut Arslan, Chokri Ben Chikha, 
Abdelmalek El Houari, Hazim Kamaledin, Lukas Pairon, 
An van. Dienderen, Dominique Willaert, Kunst en Democratie

Vormgeving: Paul Boudens
Druk: Sintjoris

ISSN 0776-1 198

BIBLIOTHEEK
Open van maandag tot vrijdag, van 14u tot 18u. 
Let op: de bibliotheek sluit op 28 maart 2005 (paasmaandag) 
en op donderdag 5 en vrijdag 6 mei 2005 (Hemelvaart).
Wie de documentatiedienst, bibliotheek en videotheek van 
het VTi regelmatig en op een voordelige manier wil raadplegen
koopt best een gebruikerskaart, die kost € 5,00. De kaart 
blijft 12 maanden geldig. Houders van een gebruikerskaart 
krijgen een abonnement op Courant en 10% korting op de 
VTi-bookshopartikelen. Wie boeken wil ontlenen betaalt een
bibliotheekwaarborg van € 25,00. De bibliotheekcatalogus 
en het bibliotheekreglement raadplegen kan op www.vti.be.

BOOKSHOP
Onze bookshop vind je in de VTi-bibliotheek of op www.vti.be. 
VTi-leden krijgen 20%, geregistreerde bibliotheekgebruikers en
CJP-leden krijgen 10% korting bij aankoop van boeken, theater-
teksten, tijdschriften, video’s of cd’s uit de VTi-bookshop.

MET STEUN VAN 
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten. 
Inzage en eventuele aanpassingen zijn mogelijk, 
zoals voorzien in de wet van 08/12/1992 ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer.
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VLAAMS THEATER INSTITUUT

Sainctelettesquare 19  1000 Brussel

T+32.2.201.09.06  F+32.2.203.02.05  

info@vti.be  

www.vti.be

Beelden uit Stem 72, een project van Victoria Deluxe en Nieuwpoorttheater, 2004
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