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In juni 2009 bundelen vijf Vlaamse culturele instel-
lingen – Vlaamse Opera, deSingel, LOD, Muziektheater 
Transparant en Champ d’Action – hun krachten voor een 
biënnale rond hedendaagse opera, muziektheater en 
musical. OPERA XXI zal zich richten op zowel muzikale 
podiumkunsten als hedendaagse opera, muziektheater 
en musical. Aan de hand van voorstellingen, internati-
onale ontmoetingen, publicaties en uitwisselingen wil 
OPERA XXI een staalkaart bieden van de sector en de 
vinger aan de pols van het veld houden. 

Een goede gelegenheid voor VTi om het muziektheater 
zoals dat de laatste twintig jaar in Vlaanderen is ge-
evolueerd, onder de loep te nemen. We wijden er niet 
alleen deze hele Courant aan; samen met Muziekcen-
trum Vlaanderen organiseren we – tijdens het festival 
– ook een driedaagse internationale ontmoeting rond 
muziektheater. We geven een 
aantal buitenlandse gasten de 
kans om in drie dagen tijd en-
kele voorstellingen te zien, we 
bezoeken enkele broedplekken 
voor muziektheater in Gent, Antwerpen en Leuven én we 
organiseren op 22 juni een internationale conferentie 
rond muziektheater. Tijdens deze conferentie laten we 
een aantal eminente kunstenaars, onder wie Heiner 
Goebbels, aan het woord over hun fascinatie voor het 
medium muziektheater. We presenteren opnieuw een 
cijferanalyse uit de VTi-databank en we leggen een 
aantal brandende kwesties op tafel. Raadpleeg onze 
website voor het volledige programma.

Zowel de cijferanalyse als een aantal brandende kwes-
ties vindt u nu al in deze Courant. We vonden een aan-
tal schrijvers bereid een aantal vragen te formuleren bij 
het actuele reilen en zeilen in muziektheaterland. Zowel 
de rol van de opleidingen, de plek van de componist in 
het muziektheaterbedrijf, de tol van de internationalise-
ring als de moeizame verhouding tussen muziektheater 
en de media komen aan bod. Luca Scarlini houdt een 
pleidooi voor de (onbekende) experimentele kracht van 
musical en Pieter De Buysser verklaart zijn liefde aan 
het muziektheater. Maarten Beirens, Pieter Verstraete, 
Evelyne Coussens en Daniëlle de Regt proberen greep 
te krijgen (of juist te lossen) op het begrip muziekthe-

ater maar beschrijven vooral de diversiteit van het mu-
ziektheater in Vlaanderen, zowel in de achteruitkijkspie-
gel als met het oog op de toekomst. 

Uit de verschillende bijdragen komen een aantal inte-
ressante vragen of suggesties bovendrijven. Zo wordt de 
sluiswachterspositie van de grote internationale festivals 
in vraag gesteld. ‘Hoe kunnen we het gevaar tegen gaan 
dat de toonaangevende festivals alleen elkaars chique 
projecten uitwisselen?’ vraagt Guy Coolen zich af. Hans 
Bruneel doet andermaal een oproep voor een kwaliteits-
volle kunstkritiek, met kennis van zaken én met ‘kritische 
liefde’ voor het muziektheater. Om haar rol als componist 
ten volle te kunnen ervaren in een muziektheaterstuk 
ziet Petra Vermote twee essentiële voorwaarden: artis-
tieke symbiose en de goede organisatie van het gehele 
werkproces. Pieter Verstraete komt tot de paradoxale 

vaststelling dat de uitdaging 
voor het muziektheater ligt in 
een noodzakelijke institutiona-
lisering, en dat staat natuurlijk 
haaks op de voortdurende defi-

nitiestrijd, die zo eigen is aan de (recente) geschiedenis 
van het muziektheater. ‘De geschiedenis leert ons dat 
zulke verzetsbewegingen nodig zijn om de continuïteit te 
vrijwaren’ dixit Pieter Verstraete. In zijn cijferanalyse aan 
de hand van de VTi-databank, komt Joris Janssens tot de 
verrassende vaststelling dat de groei van de muziekthea-
terproducties de laatste jaren niet komt van de decretaal 
gesubsidieerde muziektheaterproducenten, maar juist 
van andere producenten (theater- of dansproducen-
ten, festivals, kunstencentra). ‘In welke mate speelt de 
noodzaak om muziektheater nog af te zonderen in een 
bepaalde decretale categorie?’ zo vraagt hij zich af. Veel 
voer voor discussie dus.

We maken het geheel compleet met een reeks portret-
ten van de voornaamste muziektheaterproducenten in 
Vlaanderen op de website van VTi. Als toetje vindt u daar 
vanaf 20 juni ook een compilatie van beeldfragmenten 
uit onze levendige muziektheaterpraktijk. 

Kortom: wie deze Courant ten gronde doorneemt, zal be-
slagen op het ijs komen voor de conferentie van 22 juni! 
Van harte welkom.

oPera XXI. een nieuwe biënnale 
over muziektheater

ann olaerts 

Wie deze Courant ten gronde door-
neemt, zal beslagen op het ijs komen 

voor de conferentie van 22 juni!
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het zou niet helemaal correct zijn te stellen dat het muziektheater een eigen definitie heeft ontwikkeld, 
los van het theater en de opera. wie het muziektheater in vlaanderen een beetje kent, ziet meteen de 
brede waaier aan cross-overvormen, die de ene keer meer naar theater, de andere keer meer naar opera 
neigen. de verscheidenheid is zelfs zo groot dat het lijkt alsof muziektheater elke definitie ontsnapt.

Wel heeft muziektheater lang een definitieslag gevoerd om zijn bestaansrecht te verstevigen, door zich af te 
zetten tegen bepaalde tradities in het teksttheater en de opera. Als internationaal fenomeen spreekt men 
van ‘new’ of ‘small-scale music theatre’, dat zich vaak in negatie definieert tegen de grote operafabriek. 
Het etiket ‘kleinschalig’ dat muziektheater zich in zijn underdogpositie sinds de jaren 1980 heeft toebe-
deeld, lijkt nu echter steeds meer te vervagen in groeiende muziektheaterhuizen zoals LOD (sinds 1989), 
Muziektheater Transparant (1994) en daar tussenin, WALPURGIS (1989). Die groei gaat gepaard met een 
verhoogd bewustzijn van institutionalisering en internationalisering. De vraag is hoe die ontwikkeling zich zal 
vertalen in het cultuurbeleid van de toekomst, en hoe de kleinere, meer lokale muziektheatergezelschappen 
hierop zullen reageren in hun zoektocht naar eigenheid.

historisch perspectief

Vanaf 2009 komen er, naast de vele kleine gesubsidieerde muziektheatergezelschappen, nog twee grote 
spelers bij: Musical van Vlaanderen, dat al langer onder verschillende namen door voornamelijk Geert 
Allaert werd ontwikkeld, en Service to Others (nu nog Het Verbond) van het succesvolle ‘theaterbeest’ en 
filmmaker Wayn Traub. De vraag roept zich op in hoeverre beide organisaties nog muziektheater kunnen 
worden genoemd. Met de stelselmatige verbreding van de definities en de huidige subsidiewetgeving lijkt 
de eigenheid die muziektheater in Vlaanderen heeft bevochten, nu weer op de helling te staan. De middelen 
om te blijven groeien worden alsmaar geringer en het landschap lijkt te verzadigen. Daarenboven blijkt na 
ruim twintig jaar het Vlaamse muziektheater op een historisch punt te komen waarin het neigt naar besten-
diging van zijn werkwijzen, middelen en artistieke visies. Daarom is de roep om specificiteit meer dan ooit 
opmerkelijk. Hoog tijd dus om bij de kersverse subsidies de definitieslag kritisch te herbekijken.

Om deze definitiestrijd beter te kunnen begrijpen, is een historisch kader nodig om de logica en noodzaak van 
definiëring binnen de ontwikkeling van het landschap te plaatsen. Zulk een historisch overzicht is alsnog niet 
geschreven, en lijkt ook een uiterst moeilijke klus, juist omwille van de heterogeniteit van het muziektheater-
landschap. Muziektheater is nog voortdurend in beweging. Ik stel daarom eerder een aanzet voor tot een his-
torisch perspectief. In de definitieslag onderscheid ik verder twee soorten van definities. Enerzijds zijn er de-
gene die zich pas na verloop van tijd aandienen op basis van knooppunten tussen herkenbare theatervormen, 
genres en stijlen. Zulke definities zijn gegroeid in relatie tot een bepaald cultureel bewustzijn en esthetische 
opvatting van de rol van muziek in theater. Anderzijds is er tussen de verschillende vormen van muziektheater 
een algemeen belang van (her)definiëring in een verlangen naar institutionalisering dat zich verhoudt tot de 
subsidiepolitiek. Het is vanuit dit historische spanningsveld dat we kunnen kijken naar de toekomst.

de slag om muziek  
in het theater
omtrent definities tussen cultuurbeleid en artistieke vorm

Pieter Verstraete
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de invloed van het theater

Vergeleken met de budgettaire situatie in het begin van de jaren 1990 lijken vandaag de middelen meer 
dan ooit toereikend. Muziektheater is sinds het laatste decennium beslist geen hongerkunst meer die door 
obscure componisten in de rand van het theater- en operalandschap wordt bedreven. Sinds 1993 wordt 
muziektheater als zelfstandige theatervorm in het Podiumkunstendecreet opgenomen. Maar nu de slag om 
het muziektheater lijkt gestreden, en zijn zelfstandig bestaansrecht aanvaard wordt, dreigt het landschap te 
verzadigen en de bevochten eigenheid verloren te gaan. De vraagstelling om meer specificiteit wordt daarbij 
weer erg opportuun. Hiervoor zijn minstens twee redenen aan te stippen.

Allereerst heeft het postdramatische theater (zoals beschreven door Hans-Thies Lehmann) tot een gehele 
muzikalisering en verbreding van de ‘geluidigheid’ in het theater geleid, alsook tot nieuwe vormen van mul-
timediaal en interdisciplinair ‘totaaltheater’. Hierdoor zijn de artistieke grenzen met het muziektheater en 
de opera steeds meer verschoven naar het theater. Het postdramatische theater heeft zo indirect invloed 
uitgeoefend op de ensceneringspraktijk van zowel muziektheater als opera. De beweging ‘van opera naar 
theater’, ingezet in de jaren 1980 door Gerard Mortier in De Munt/La Monnaie, kan in die postdramatische 
tendens worden beschouwd. Echter, het aantal commissies voor componisten die met muziektheater in 
de opera wilden experimenteren, bleef gering. De postdramatische tendens van het theater heeft meer 
invloed uitgeoefend op de scenografie, de enscenering en de acteerstijl in de opera die erin bestond de 
toeschouwer meer direct te activeren. Het heeft zeker ook de operaprogrammering beïnvloed met een 
grotere openheid naar twintigste-eeuwse componisten (Alban Berg, Benjamin Britten, Leoš Janáček, en 
specifiek in Vlaanderen, Boudewijn Buckinx, Karel Goeyvaerts, Wim Henderickx), maar ook naar innovatieve 
ensceneringen van de operacanon door theaterregisseurs als Jan Fabre, Gerardjan Rijnders, Ivo van Hove 
en Johan Simons.

Eigenlijk zou je evengoed kunnen stellen dat het muziektheater eenzelfde ontwikkeling heeft gekend als 
het theater, in een soortgelijke zoektocht naar nieuwe vormen van theatrale communicatie. Muzikalisering, 
sound design en geluidstechnologie spelen daarin de laatste jaren een erg belangrijke rol als deel van een 
esthetische strategie. Pas nu kunnen we analyseren in hoeverre de vele muziektheatervoorstellingen ook tot 
het postdramatische theateridioom hebben geleid.

Ten tweede, muziektheater kent door zijn constante definitiestrijd het laatste decennium een algemene ver-
breding die zich nu mogelijk tegen zijn bestaansrecht keert. Steeds meer kleine gezelschappen weten zich 
als muziektheater te profileren voor een bepaald segment van het cultuurlandschap, hetzij vormelijk, hetzij 
geografisch. De vormelijke diversiteit heeft geleid tot een productieve verwarring in wat muziektheater is. Die 
verwarring wordt nog eens versterkt door de overgang van heel wat teksttheater naar ‘multizintuiglijk’ theater 
of, nog specifieker, een ‘theater voor het oor’ zoals in de vele voorstellingen met tekst en soundscapes van 
Braakland/ZheBilding (vanaf 1998). Het muziektheater heeft daarnaast ook een weg gevonden in het 
jeugdtheater. Zowel Figurentheater De Spiegel (1993) als Kunsthuis Pantalone (1999) bespelen een erg 
jeugdig publiek, tot zelfs min-driejarigen of nog niet geboren baby’s. De gerichtheid op de laatste doelgroep 
zou je, naast de therapeutische en emancipatorische bedoelingen, kunnen lezen als een statement voor de 
toekomst voor muziektheater zelf.

De verruiming van muziektheater vanuit het theater, met als recentste voorbeeld de geplande vestiging van 
Wayn Traubs ensemble in Limburg (Hasselt), zal wellicht geografisch de diversiteit van het muziektheater 
alsook de samenwerkingsverbanden met het theater ten goede komen. Echter, de verbreding kan ook de 
continuïteit en bestaansmiddelen van de kleine gezelschappen op termijn in de weg staan. De kans is daar-
bij groot dat naar nieuwe financiële constructies zal moeten worden gezocht, zoals recent het debat gevoerd 
wordt rond commerciële sponsoring in de theatersector. Daar staat tegenover dat vele vormen van eigenzin-
nig muziektheater borg staan voor een hoog gehalte aan zelfreflectie. De inmenging van de commerciële 
sector, wat reeds lang noodzakelijk het geval is bij musical, zou dan weer die zelfreflectie in de weg staan.
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negatief gedefinieerd

Vanuit historisch oogpunt is de pluriformiteit en de verbreding van definities altijd eigen geweest aan het 
muziektheater. De vrees dat door de toenadering van het theater en de subsidiëring van musical de speci-
ficiteit van het muziektheater in het gedrang komt, is echter vanuit een historisch perspectief gefundeerd. 
Het muziektheater dat we vandaag in Vlaanderen kennen, is gegroeid vanuit de retheatralisering van muziek 
waar ook de opera aan toe was, en omgekeerd, de muzikalisering van het theater wat zich internationaal 
heeft vertaald in het postdramatische theater. Het muziektheater drong zichzelf noodzakelijk op als reactie 
tegen verouderde modellen. Enerzijds breekt het met klassieke modellen in de compositie en uitvoering van 
muziek. Anderzijds reageert het tegen de verbeeldingsprincipes van een traditie in dramatisch theater.

De toenadering naar theater was er dus eigenlijk van in het begin, zij het als negatie om een nieuwe vorm 
van eclectisch theater te kunnen ontwikkelen dat muzikale en theatrale middelen in een nieuw verband 
brengt. Dit verband ontstaat vaak vanuit een spanning tussen oud en nieuw, tussen theatrale actie en 
concert, tussen woord en muziek, etc. Op die manier zoekt het muziektheater naar vormen van theater die 
voorbij gaan aan een idee van totaaltheater zoals in het wagneriaanse ‘Wort-Ton’ drama. Dat laatste is mo-
del geworden voor een bepaalde traditie van muziekdrama, dat we nu vaak als de standaard-opera aanzien. 
Maar eigenlijk was Wagners model op zichzelf een revolutie in het operaland van de negentiende eeuw. 
Wanneer het model was verouderd, mede dankzij ideologische overwegingen na de Tweede Wereldoorlog, 
streefde het muziektheater van de twintigste eeuw naar een meer directe interactie met het publiek en de 
individuele toeschouwer. Dat was – zij het soms indirect – ook sociaal-politiek op te vatten. Deze zoektocht 
had dan ook vaak een emancipatorisch effect: de totaliteit bestaat niet buiten de eigen, subjectieve erva-
ring. Betekenissen worden niet meer opgelegd door een meester-genie. De toeschouwer wordt zo tot een 
bewustzijn gedwongen dat hij de maker is van zijn ervaring, en van de betekenisvolle verbanden die hij zelf 
wil leggen. In wezen verschilt die instelling niet van het hedendaagse theater.

De algemene trend is nu dat steeds meer kleine muziektheaterinitiatieven de grenzen van het theater onder 
hoogspanning zetten door toenadering te zoeken met installatiekunst, beeldende kunst, moderne dans, 
locatietheater en het gebruik van nieuwe elektro-akoestische technologieën en interfaces. Deze verhoogde 
interactie met het publiek en de vaak daaraan gepaarde meerkost roepen vragen op of de toenadering 
van het theater niet juist een dwingende noodzaak is geworden. De invloed van het theater is dan eerder 
van logistieke aard. Ook artistiek heeft muziektheater er alle baat bij om samen te werken met het theater, 
waaruit het voor een groot deel gegroeid is, en elkaar daarbij wederzijds te beïnvloeden. LOD, Muziektheater 
Transparant en WALPURGIS spelen daarin een voortrekkersrol: zij werken al geruime tijd vanuit de samen-
werking van componisten, theaterregisseurs, choreografen en scenografen, die zich zowel in de muziek- en 
operawereld als in het theater begeven.

Belangrijk is dat we ons realiseren dat het huidige muziektheaterlandschap niet begint bij LOD, dat nu 
twintig jaar geleden ontstond vanuit innovatieve lunchconcerten onder de noemer ‘Lunch Op Donderdag’ 
(waar de naam aanvankelijk naar verwees). Noch begint het muziektheater bij de eerste kameropera’s in de 
jaren 1950 door wat destijds ‘Kameropera Transparant’ heette, noch met individuen in de jaren 1960 en 
1970 die bewust besloten buiten de lijntjes van het instituut opera te componeren. Het muziektheater heeft 
een veel langere geschiedenis van reformaties, herdefinities, breuken met het verleden. Het is altijd al in 
ontwikkeling geweest, wat typerend is voor zijn onzekere ontstaansgeschiedenis. Wel zien we in de twintigste 
eeuw een stroomversnelling in de ontwikkeling van vormen in muziektheater, waarbij het cultuurbeleid lang 
achterop hinkt. Die stroomversnelling is vooral ook een internationaal fenomeen in de westerse kunstmu-
ziek, met precedenten als Luciano Berio, Cathy Berberian, John Cage, Philip Glass, Alexander Goehr, Hans 
Werner Henze, Maurizio Kagel, Georges Aperghis, Luigi Nono, Peter Maxwell Davies, etc. En die impuls is niet 
enkel door componisten gegeven. Door die veelheid aan artistieke en vooral persoonlijke trajecten is het erg 
moeilijk geworden om muziektheater onder één definitie te plaatsen.
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definities op de helling

Door de verscheidenheid in vormen, stijlen en genres ontstond er historisch een algemene verwarring over 
muziektheater die productief bijgedragen heeft aan de definitieslag. De noodzaak van een definitie om het 
bestaansrecht en de eigenheid van muziektheater te verwezenlijken, verschilt wel eens als het gaat om sub-
sidies. Dit heeft grotendeels geleid tot twee algemene opvattingen over de definitie. Muziektheater is in de 
eerste opvatting doorgaans negatief gedefinieerd, zoals ik eerder aanstipte: muziektheater is niet tekstthe-
ater en niet opera. De tweede opvatting staat daar lijnrecht tegenover door muziektheater als ‘parapluterm’ 
te gebruiken voor alle subgenres: dus ook musical, opera, operette, kameropera en allerlei experimentele 
mengvormen van theater en concert.

De term ‘muziektheater’ in de eerste, negatieve definitie staat voor die laatste groep van experimentele 
mengvormen die een strikte definitie ontglippen. De definitieslag had voor dit soort muziektheater voorna-
melijk tot doel zich te profileren en zich als aparte organisatievorm een plek toe te eigenen binnen de sub-
sidiepolitiek. Esthetisch gezien beweegt het muziektheater meer intuïtief vanuit het vormexperiment tussen 
verschillende voorstellingen, waarbij de verbanden zich eerder manifesteren voor de makers zelf.

De tweede, alomvattende definitie heeft tot meer verwarring geleid. Nu hebben we een redelijk idee van wat 
opera, operette of musical is, omdat deze vormen een tamelijk afgelijnde opvoeringsgeschiedenis met een 
ver doorgedreven institutionalisering hebben gekend. Experimenten met deze oudere, muziekdramatische 
idiomen hebben in de twintigste eeuw echter het bewustzijn van de heterogeniteit aangewakkerd. De term 
‘muziektheater’ werd dan vaak te pas en te onpas gebruikt binnen de opera om zichzelf te vernieuwen. Ik 
illustreer vaak deze verwarring voor mijn studenten in Amsterdam met de Nederlandse opera, die in een 
tegenbeweging zijn nieuwe operagebouw bij de opening in 1986 tot ‘Het Muziektheater’ omdoopte. Het 
staatsgesubsidieerde operabedrijf eigende zich hiermee de definitieslag toe om zich een nieuw, jong elan 
te kunnen aanmeten.

In de beginperiode van de wijziging in het Podiumkunstendecreet in 1993 werden ook opera, operette, mu-
sical en andere multidisciplinaire kunstuitingen in de definitie van muziektheater opgenomen. Gaandeweg 
werd deze definitie concreter, wanneer in 2003 (en in de inleidende nota voor de beoordelingscommissie 
in 2006-2007) als belangrijkste criterium werd vastgesteld dat de organisaties voor muziektheater ‘zich in 
hoofdzaak toeleggen op het vlak van initiatieven waarin muziek, in hoofdzaak live uitgevoerd, met theatrale 
vormen verbonden wordt.’ Die beoordelingscommissie definieerde het theatrale aspect verder in termen van 
‘de levende aanwezigheid van spelers, acteurs en/of zangers, die instaan voor de dramatische handeling.’ 
Een recente voorstelling van de Duitse muziektheatermaker Heiner Goebbels, Stifters Dinge, zet zelfs die 
laatste opvatting op de helling: alle muziek werd geproduceerd door muziekrobotten in een reusachtige in-
stallatie van buizen, kleppen, membranen, prepared pianos, enzovoort. Soortgelijke experimenten in Vlaan-
deren vinden we terug in de radicale voorstellingen van onder andere Godfried-Willem Raes en Moniek 
Darge in het alternatieve circuit voor experimentele muziek van de Gentse Logos Foundation. Maar ook het 
gesubsidieerde muziektheater zoekt steeds vaker naar een synthese met nieuwe, eventueel interactieve 
muziek- en geluidstechnologieën.

Door de explosie van multimedia en nieuwe multidisciplinaire vormen in het muziektheater, is het uiterst 
moeilijk geworden voor een beoordelingscommissie om een sluitende definitie als criterium te hanteren. Dit 
heeft ook te maken met het feit dat de experimentele muziek een kluwen van stijlen en compositietechnieken 
is geworden, waarbinnen niet meer één avant-garde de toon voert. Het muziektheater bestaat eerder uit ve-
lerlei knooppunten tussen individuele kunstenaarstrajecten, waar een grenzeloos eclecticisme gepaard gaat 
met vormexperimenten en het zoeken naar nieuwe klankkleuren, geluiden en technologieën. Omwille van de 
beperkte budgettaire speelruimte voor experiment in de structureel gesubsidieerde gezelschappen, zijn de 
projectsubsidies van vitaal belang om de labofunctie van het muziektheater te blijven ondersteunen.
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Productieve vaagheid

De slag om een nieuw geluid in het theater die vanaf einde jaren 1980 koortsachtig losbrak, kan al bij 
al succesvol worden genoemd. Vele radicale experimenten zijn de huidige muziektheatergezelschappen 
voorafgaan, met zelfs een reeks opera’s voor de Belgische radio en televisie ruim voor Bob Ashleys Televi-
sion Opera in het Amerika van de jaren 1980. Vandaag kent het Vlaamse muziektheater een ongekende 
voedingsbodem door een geslaagde definitiepolitiek. De vaagheid en verwarring omtrent de definitie van 
muziektheater heeft voor een productieve lacune gezorgd, die momenteel wordt opgevuld door minstens 
negen gesubsidieerde gezelschappen en tal van kleine initiatieven. De enige constante die muziektheater 
misschien kent, is dat het een organisatiemodel is geworden dat een vrijplaats biedt voor experimenteel en 
wat moeilijker theater dat vanuit muziek denkt en opereert.

Historisch gaat die productieve vaagheid al mee sinds de evolutie van het dramma per musica in de zestien-
de eeuw (en zelfs eerder) tot de explosie van het muziekdrama in de negentiende en twintigste eeuw. Ook de 
musical als muziektheatervorm in de breedste definitie blijkt nu mee het eigendom van muziek en zangstem 
te claimen, ondanks zijn meer ontwikkelde institutionalisering en definitie. In het debat schermt de musical 
met zijn maatschappelijke functie die wordt vergeleken met de Italiaanse belcanto-opera’s van de negen-
tiende eeuw. Ondanks de historische misvatting die gebaseerd is op een zeer gereduceerd begrip, dient 
het argument wel eenzelfde productieve vaagheid in zowel de verbreding van definities als in het wederom 
afzetten tegen het veronderstelde ‘oude’ operamodel. Die vaagheid heeft als doel de behoefte te voeden om 
musical meer in het Vlaamse cultuurbeleid te verankeren. Ook blijft het verlangen bestaan om musical als 
instituut te bestendigen in een volwaardige opleiding van multigetalenteerde podiumkunstenaars. Musical 
zit daarmee vastgeroest in een soortgelijke emancipatiedrang als het muziektheater zo’n twintig jaar gele-
den. Maar door zijn commerciële afhankelijkheid is het de vraag of het ook tot eenzelfde soort historisch 
bewustzijn en zelfbevraging in een experimentele musicalscène kan komen als in het muziektheater.

de toekomst van het muziektheater

Als gevolg van een voortdurende definitieslag doorheen verschillende, eigenzinnige kunstenaarstrajecten, 
projectmatige vormexperimenten en vernieuwende samenwerkingsverbanden liggen de grenzen meer dan 
ooit open. Wegens een geslaagde definitiepolitiek zijn bepaalde opvattingen over de betekenis van mu-
ziektheater een eigen leven gaan leiden in het cultuurbeleid. De verwarring van definities bestendigt de 
behoefte aan meer middelen. We komen nu wel stilaan op een punt waar constanten aan te duiden zijn, en 
een behoedzame institutionalisering van muziektheater denkbaar is. Maar voor echte, vormelijke definities 
blijkt het landschap nog te veel in beweging.

Een gevolg van de definitiepolitiek is dat de grotere muziektheaterhuizen zich nu meer op zelfbehoud zullen 
richten. Deze huizen hebben zich sinds geruime tijd de aparte functie toebedeeld om artiesten in residentie 
een groeitraject te bieden (zoals Dick van der Harst, Jan Kuijken, Dominique Pauwels en Kris Defoort bij 
LOD; Wim Henderickx, Peter Maxwell Davies, Jan Van Outryve en Eric Sleichim bij Muziektheater Transpa-
rant). Een voordeel is dat deze gezelschappen voldoende tijd en middelen kunnen verzekeren om nieuwe 
producties te ontwikkelen, aangezien muziektheater een relatief lange productietijd vergt, alsook voldoende 
repetitietijd en ruimte voor muzikanten, zangers en acteurs. Nadeel is dan weer dat dit systeem te lang de 
middelen privilegieert voor een selecte keur aan componisten en podiumkunstenaars, ondanks hun artis-
tieke verdienste in de ontwikkeling van muziektheater. In de toekomst zal LOD dan ook meer in trajecten 
werken, wellicht om te kunnen blijven voldoen aan de culturele realiteit die erg complex geworden is.
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Hoopgevend is dat de grotere gezelschappen niet alleen gezorgd hebben voor een groeiende internationali-
sering en bekendheid van de eigen componisten, ook bouwen zij aan structuren en samenwerkingsverban-
den die het interessant maken om op korte termijn kansen te bieden aan nieuwe makers. Samenwerking 
met de opera wordt steeds meer realiteit, ook op internationaal vlak, hoewel structurele middelen nog 
ontbreken. Het ‘Orpheusische’ verlangen naar het opera-idioom, waar muziektheater zich lang tegen verzet 
heeft, lonkt op het moment dat muziektheater op zoek is naar bestendiging en consolidering van zijn defi-
nitie. Steeds meer componisten in het muziektheater wagen zich eraan om eigenzinnige ‘opera’s’ te creëren, 
hetzij in nieuwe mengvormen met andere muzikale idiomen (met Kris Defoorts The Woman Who Walked into 
Doors als geslaagd prototype), hetzij in alternatieve interdisciplinaire vormen die de theatrale ervaring in 
vraag stellen, zoals de befaamde ‘cinema-opera’s’ van Wayn Traub.

Institutionalisering en zelfbehoud staan haaks op de oorspronkelijke definitiestrijd die zo nauw verbonden 
is met het muziektheater als cultureel fenomeen. Eén van de uitdagingen die het muziektheater wellicht te 
wachten staat, is dan enigszins voorspelbaar. Het is aan een nieuwe generatie om zich weer af te zetten 
tegen de opera, tegen het postdramatische theater en wellicht ook tegen het hier net besproken muziek-
theater. De geschiedenis leert ons dat zulke verzetsbewegingen nodig zijn om continuïteit te vrijwaren. 
Muziektheater is dan ook zulk een rekbaar fenomeen dat het zal blijven zoeken naar nieuwe vormelijke 
en inhoudelijke uitdrukkingen binnen de cultuur waarin het opereert. Het is aan het spanningsveld tussen 
theater, opera en musical dat muziektheater zijn veerkracht en bestaansrecht ontleent. 

Muziektheater ademt en beweegt voortdurend, met en tegen de stroom van de heersende cultuur. Bij mo-
menten breidt zijn definitie uit en krimpt dan weer in. Net als het open- en dichtklappen van een long, zoals 
Dick van der Harsts bandoneon.

Pieter Verstraete geeft les aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar muziektheater in de 
Amsterdam School for Cultural Analysis. Hij is sinds 2008 lid van de Beoordelingscommissie Muziektheater.
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Flemish Music Theatre since 1950. Uitgegeven door Mark Delaere en Veronique Verspeurt. Leuven: Matrix – New Music 
Documentation Centre, 2008: 12-25.
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Carmina Bremana, Theater de Spiegel, 2008-2009 - foto Marion Kahane
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Er bestaat nauwelijks een segment van het muzikale veld dat zo moeilijk te beschrijven en te categoriseren 
valt als het domein van het muziektheater. Waar de meeste muziekgenres doorgaans kunnen afgebakend 
worden op basis van heldere criteria – zoals de bezetting: een strijkkwartet is ontegensprekelijk een werk 
dat geschreven is voor strijkkwartet – is iets gelijkaardigs niet mogelijk voor muziektheater. Historisch gezien 
werd de term ‘muziektheater’ ingevoerd als label voor werken die om muzikale of dramatische redenen niet 
zomaar pasten in de categorie ‘opera’. In de breedste zin, zoals het hier is gebruikt, is ‘muziektheater’ vooral 
een algemeen begrip dat alle subgenres omvat, inclusief opera, operette, musical en de vele nieuwe manie-
ren waarop sinds 1950 muziek en dramatische handeling met elkaar worden verbonden. 

Een overzicht van wat er aan Vlaamse muziektheaterwerken sinds 1950 bestaat, is daarom al bij 
voorbaat een hachelijke onderneming. Het gaat om een vrij heterogene verzameling, van traditionele opera 
over jeugdmusical tot experimenteler muziektheater. De enige gemeenschappelijke factor is dat deze wer-
ken allemaal essentieel geënsceneerd zijn. Of op zijn minst: dat ze zijn gemaakt voor een uitvoering met 
een substantiële theatrale component. Het is dan ook niet makkelijk om uit die waaier aan mogelijkheden 
duidelijke evoluties en tendensen af te leiden.

Uiteraard is dit in geen geval een typisch Vlaams probleem, maar een gevolg van de evolutie van het 
muziektheater sinds de tweede helft van de negentiende eeuw. Hierbij maakte de standaardisatie van het 
genre geleidelijk plaats voor andere manieren om muzikale en theatrale elementen te combineren, over-
eenkomstig de specifieke esthetische, dramaturgische en muzikale noden van de auteur. In de tweede helft 
van de twintigste eeuw weerspiegelt die tendens zich in uiteenlopende muziek-theatrale antwoorden en 
tendensen die ontstonden als reactie op (of eigenlijk tegen) de gestandaardiseerde opera. ‘Muziektheater’ 
in deze engere betekenis was ongetwijfeld voor de componisten een meer veelzijdige manier om hun werk te 
benoemen, zelfs voor die werken die op basis van hun omvang alleen al, uitgesproken opera-achtig leken.

In een ideale situatie zouden al die verschillende segmenten apart besproken (en bestudeerd) moeten 
worden. Door de kleine schaal van de regio laat een studie van zulke aparte segmenten in Vlaanderen ech-
ter weinig representatieve conclusies toe. Daarom worden heterogene types van werken hier gemakshalve 
samen onder de noemer ‘muziektheater’ beschouwd, alsof ze een homogene groep vormen.

Als aanzet voor dit overzicht wordt de lijst van Vlaamse muziektheaterwerken sinds 1950 genomen, zoals 
die is samengesteld door Matrix en uitgegeven in de Contemporary Music in Flanders-reeks1. Hoewel deze 
lijst allicht op enkele punten onvolledig is, biedt hij wel een interessant vertrekpunt om grote lijnen en 
tendensen uit af te leiden. Die geven aanleiding tot een kleine bespreking van kwantitatieve data, die in 
ieder geval een ruwe, benaderende kijk bieden op het Vlaamse muziektheater. Belangrijker wellicht, zijn 
de besprekingen die daarna volgen: van de productiehuizen en van de stilistische kenmerken van het 
repertoire. De plaats ontbreekt om iedere componist, laat staan ieder werk afzonderlijk, te vermelden. De 
voorbeelden die in detail worden vernoemd, zijn enkel gekozen omwille van hun grote exemplarische waarde 
om bepaalde aspecten van de brede evolutie te illustreren.

1. Flemish Music Theatre since 1950 (Contemporary Music in Flanders V), ed. Mark Delaere and Veronique Verspeurt, 
Leuven, 2009 – te bestellen via www.matrix-new-music.be.

Muziektheater in 
vlaanderen na 1950: 
enkele tendensen

Maarten Beirens
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Kwantitatieve evoluties

Ongeacht het nogal gemengde karakter van de werken levert een kwantitatief overzicht van het Vlaamse 
muziektheater in de afgelopen decennia wel degelijk enkele interessante tendensen op. 

grafiek 1: nieuw gecomponeerde muziektheaterwerken per jaar

Grafiek 1 geeft een overzicht van het aantal nieuw gecomponeerde muziektheaterwerken per jaar. De zig-
zagvorm van de grafiek geeft aan dat er tussen opeenvolgende jaren aanzienlijke verschillen zijn in het 
aantal gecomponeerde werken. Dit hoeft niet te verbazen, gezien de afhankelijkheid van de componisten 
van factoren die buiten hun controle vallen, in het bijzonder bij grootschalige werken. In tegenstelling tot 
kamermuziek, waar een componist min of meer doet wat hij wil, wordt de productie van muziektheater deels 
bepaald door de theaters, operahuizen of (zoals we zullen zien) de openbare omroep. Niettemin valt de be-
tekenisvolle en doorgedreven stijging op in de productie van nieuwe muziektheaterwerken vanaf het midden 
van de jaren 1980. Deze tendens wordt nog opvallender wanneer we de fluctuaties van jaar tot jaar negeren 
en enkel kijken naar de oogst van nieuwe werken per decennium, zoals te zien is in grafiek 2. 

grafiek 2: nieuwe werken per decennium
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Wanneer de productie van ieder decennium wordt weergegeven, tekenen zich twee tendensen af. De eerste 
is een geleidelijke afname van de output tussen 1950 en 1979, van 27 werken in de jaren 1950 tot slechts 
17 in de jaren 1970. De tweede tendens is het radicale tegenovergestelde van de eerste. Na het dieptepunt 
in de jaren 1970, manifesteert zich een drastische toename in de productie, die zich doorzet tot op heden. 
Het feit dat het laatste blokje in de grafiek slechts zeven jaar in plaats van tien beslaat, geeft aan welke 
grote impact die stijging heeft en maakt deze toename bijna exponentieel. Het meest productieve jaar blijkt 
2007 te zijn (met 14 werken), terwijl in 1951 en 1973 telkens geen enkel nieuw muziektheaterwerk werd 
gecomponeerd. Het is opvallend dat van het totaal van alle werken die zijn gecomponeerd sinds 1950, er 
meer dan 58% werden gecomponeerd na 1990. 

Een blik op de meest voorkomende namen in het repertoire van Vlaams muziektheater na 1950, levert 
enkele componisten op die kunnen beschouwd worden als ware muziektheaterspecialisten. Door de brede 
selectie van subgenres komt er, misschien enigszins verrassend, een groot aandeel uit naar voor van com-
ponisten die allerlei voorstellingen, musicals of opera’s voor kinderen hebben geschreven, en die qua 
productiviteit niet onderdoen voor hun ‘ernstige’ collega’s. Componisten als Gaston Nuyts, Jan Coeck, Hans 
Swinnen of Toon Daems zijn in het grotere kader van de Vlaamse hedendaagse muziek allicht niet de meest 
invloedrijke figuren, maar dragen wel bij tot die groei van de muziektheaterproductie. Uiteraard is het al-
lerminst de bedoeling om de verdienste van muziektheater voor kinderen te minimaliseren. Het feit dat 
componisten die zich erin gespecialiseerd hebben hier zo prominent verschijnen, bewijst alleen maar dat 
Vlaanderen een bloeiende traditie heeft in muziektheater voor een jeugdiger publiek.

De meeste van deze ‘muziektheaterspecialisten’ hebben een langdurige relatie met theater en muziekthe-
ater. Peter Vermeersch en Walter Hus begonnen hun muzikale carrière in het ensemble Maximalist! dat de 
muziek leverde voor de befaamde generatie van jonge choreografen die op het voorplan kwam in de jaren 
1980, waaronder Wim Vandekeybus en Anne Teresa De Keersmaeker. De ervaring om voor dans en theater 
te componeren, ging in die gevallen zelfs vooraf aan hun eerste stappen in het ‘echte’ muziektheater. Het is 
ook geen toeval dat veel van deze ‘meest productieve’ componisten nauw samenwerkten met de Vlaamse 
muziektheatergezelschappen: Vermeersch met WALPURGIS, Dick van der Harst of Jan Kuijken met LOD en 
Wim Henderickx met Transparant (zie verder). Zulke intensieve samenwerkingen, die de componisten toela-
ten meerdere muziektheaterproducties te realiseren over een langere tijdsspanne, is bij uitstek één van de 
gunstige mechanismen die zich in Vlaanderen in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, en die zowel 
de kwaliteit als de activiteit van het muziektheater hebben gestimuleerd. Een componist die erin geslaagd 
is een opmerkelijk grote output van muziektheaterwerken te realiseren buiten het gevestigde kader van 
de Vlaamse muziektheateractoren, is Boudewijn Buckinx. In zijn geval is het de kleine (maar zeer actieve) 
Gentse concertzaal De Rode Pomp die meerdere kameropera’s van hem heeft geproduceerd. Een mooi 
voorbeeld van hoe een grote en betekenisvolle bijdrage in dit genre ook tot stand kan komen buiten de 
gebruikelijke scène van de grote professionele spelers.

het vlaamse muziektheaterlandschap 

Waar een overzicht van bijvoorbeeld pianomuziek een zeer direct beeld geeft van de activiteiten, stijlen en 
voorkeuren van de Vlaamse componisten, blijkt dit veel gecompliceerder in het geval van muziektheater. De 
genese van een muziektheaterwerk vereist doorgaans een langdurig productieproces tussen de eerste schet-
sen van muzikale en theatrale ideeën, en de uiteindelijke realisatie ervan in een geënsceneerde voorstelling. 
Niet enkel de lange duur van dit proces (uiteindelijk zijn er in alle genres wel composities die jaren werk ver-
gen voor ze voltooid zijn) is wat het complex maakt, maar ook het feit dat de componist slechts een beperkte 
mate van vrijheid heeft. In muziektheater worden zelfs fundamentele artistieke keuzes (over het onderwerp, 
de keuze van het libretto, de keuze van artistieke partners zoals de regisseur...), inclusief in wezen muzikale 
aspecten (de totale lengte, de orkestratie...), het voorwerp van onderhandelingen met de producenten. De 
link tussen de mechanismen en structuren van de productiehuizen (operahuizen en anderen) aan de ene 
kant en de creatieve impuls van de componisten aan de andere kant, is in dit verband zeer fundamenteel.
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Wanneer Karel Goeyvaerts – op dat moment een zeer gereputeerd componist – in de vroege jaren 1980 
aanstalten maakte om een opera te componeren, kon hij geen enkel operahuis bereid vinden om de com-
positieopdracht voor zo’n werk te geven, laat staan het op te voeren. Goeyvaerts’ oplossing voor dit probleem 
was even origineel als pragmatisch. Hij slaagde erin bijna elk werk waarvoor hij wél een opdracht kreeg (on-
geacht wat het was: vocaal of instrumentaal, kamermuziek of orkestraal) te benutten als een gelegenheid 
om het muzikale basismateriaal voor een scène of segment van de opera te creëren. Op die manier com-
poneerde Goeyvaerts een reeks ‘satellietwerken’ rond de opera, waarin hij geleidelijk zijn muzikale ideeën 
kon ontwikkelen en vormgeven in on-opera-achtige genres als solo pianowerk, strijkkwartet of symfonisch 
werk. Dit proces culmineerde uiteindelijk in de feitelijke opera Aquarius, die hij voltooide in 1992. Zoals kon 
verwacht worden, heeft Goeyvaerts zijn opera nooit op de planken gezien. De eerste concertante uitvoering 
van het voltooide werk kwam er in 1993, enkele maanden na de dood van de componist. Nog vijftien jaar 
zouden voorbij gaan voordat de eerste scenische productie van Aquarius er komt – in juni 2009.

Het voorbeeld van Goeyvaerts, net als dat van Buckinx hierboven, bewijst dat componisten daadwerkelijk 
enige mogelijkheid hebben om muziektheater te maken zonder de hulp van of aansporing van de opera-
huizen of andere producenten en organisatoren. Maar tegelijk wijzen ze ook op het grote belang dat deze 
bestaande structuren nog steeds hebben. Daarom zou een overzicht van muziektheater in Vlaanderen on-
volledig zijn zonder een beschrijving van de vrij actieve muziektheatergezelschappen. 

operahuizen

Dat het keerpunt in de productiviteit van nieuwe muziektheaterwerken in Vlaanderen in het midden van de 
jaren 1980 valt, is allicht het gevolg van meerdere factoren. Toch zijn twee evoluties het meest opmerkelijk. 
De eerste hiervan is de revolutie die zich afspeelde in de operahuizen. Vlaanderen heeft één groot ope-
rahuis, de Vlaamse opera, dat zijn activiteiten verdeelt tussen de twee operazalen in Antwerpen en Gent. 
Minstens even belangrijk (maar politiek gesproken valt het niet onder het Vlaamse cultuurbeleid) is de 
Belgische nationale opera De Munt in Brussel. In de loop van de jaren 1980 introduceerden beide huizen 
vernieuwende benaderingen van opera, die het best samengevat worden als het streven om ‘opera weer tot 
theater te maken’. Niet enkel maakte dit abrupt komaf met de ouderwetse gewoonte om de (doorgaans 
zeer statische) enscenering te gebruiken als een excuus om zich te buiten te gaan aan het tentoonspreiden 
van vocale virtuositeit, maar bovendien leidde het tot het programmeren van ander repertoire. De favoriete 
belcanto-opera’s en weelderige operettes werden geleidelijk vervangen door werken die beter geschikt 
waren voor regisseurs om er dezelfde dramaturgische en scenografische ambities in te ontwikkelen als in 
het eigentijdse theater.

Dit verklaart de hernieuwde aandacht voor twintigste-eeuwse componisten (Berg, Janáček, Britten), de 
vernieuwende enscenering van alom bekende meesterwerken (Wagner, Mozart, Verdi) en de avontuurlijke 
verkenning van onbekend terrein, wat in het geval van opera zowel het barokrepertoire als hedendaagse 
muziek inhield. Doorgaans wordt deze revolutie in het Vlaamse (en Belgische) muziektheater toegeschreven 
aan één man: Gerard Mortier, die als intendant van De Munt (tussen 1981 tot 1990) komaf wilde maken 
met het heersende conservatieve concept van opera. Het spreekt voor zich dat die dynamiek daarna ook 
door andere cultuurmakers is voortgezet.

Het stimulerende effect van die tendens kan bijna onmiddellijk worden afgeleid uit de markante stijging 
van de productie van nieuwe muziektheaterwerken vanaf het midden van de jaren 1980. De afrekening met 
de conservatieve benadering van opera en de nadruk op de volle theatrale mogelijkheden van het genre, 
moeten zeer stimulerend zijn geweest voor potentiële operacomponisten. Parallel met deze tendens opende 
de verschuiving van ‘opera’ naar het minder met conventies beladen ‘muziektheater’ nieuwe esthetische 
mogelijkheden. Niettemin zijn slechts relatief weinig composities rechtstreeks besteld door de Vlaamse 
opera of De Munt. De invloed van deze revolutie in de artistieke politiek van de operahuizen op de produc-
tie van nieuwe muziek, is daarom wellicht eerder van onrechtstreekse aard. Dat brengt ons bij de tweede 
factor in de bloei van nieuw muziektheater vanaf de jaren 1980: de opkomst van verscheidene zeer actieve 
kleinschalige muziektheatergezelschappen.
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Muziektheater transparant - LoD - WaLPurGIS

Deze gezelschappen kan je best omschrijven als kleine productiehuizen die jaarlijks een aantal muziek-
theaterproducties maken. Zij hebben doorgaans geen eigen zaal en hebben geen permanent team van 
muzikanten en zangers in dienst. Dat maakt dat iedere productie vereist dat er een cast en orkest worden 
samengesteld, en dat andere zalen moeten worden overtuigd de productie in hun programmatie op te 
nemen. Terwijl dit een grote mate van flexibiliteit geeft, maakt het de muziektheatergezelschappen ook 
afhankelijk van de samenwerking met andere partners op het terrein, zoals concertzalen, muziekfestivals en 
operahuizen om producties op te voeren, of met ensembles, koren en orkesten om muzikanten te leveren. 
Het resultaat is een hecht netwerk van allianties en coproducties, waarin de muziektheatergezelschappen 
vaak fungeren als drijvende kracht, die partners uit het hele professionele Vlaamse (en de laatste jaren 
steeds meer ook het internationale) veld van theater en muziek weten te mobiliseren. Alhoewel er nog veel 
interessante en soms vrij specifieke gezelschappen bestaan hebben of nog steeds bestaan, zoals Leporello, 
Opera Mobile of Pantalone (het laatste mikt op een letterlijk extreem jong publiek), zullen hier drie ‘grotere’ 
gezelschappen onder deze ‘kleine’ huizen meer in detail besproken worden, bij wijze van voorbeeld. Dat zijn 
Transparant, LOD and WALPURGIS.

De missie van het Antwerpse Muziektheater Transparant (voorheen Kameropera Transparant) was lange tijd 
om opera op kleinere schaal te brengen, met bijzondere aandacht voor hedendaags repertoire, waaronder 
ook een aantal Vlaamse componisten. Zo had Transparants faam in de jaren 1990 veel te danken aan 
de productie van nagenoeg het volledige muziektheateroeuvre van Peter Maxwell Davies. Aanvankelijk lag 
de focus vooral op kameropera, maar de laatste jaren is Transparant steeds meer geëvolueerd naar meer 
eclectische vormen van muziektheater. De inbreng van educatieve projecten, met als opvallendste het 
Institute for Living Voice, is zeker een factor die daartoe heeft bijgedragen. Interessant in dat verband is 
dat Transparant langetermijnsamenwerkingen heeft opgezet met Vlaamse componisten. Deze aanpak laat 
de componisten toe om verschillende zaken uit te proberen en om hun muziektheaterinstincten geleidelijk 
aan te scherpen doorheen verschillende composities en producties. Wim Henderickx, Jan Van Outryve en 
Eric Sleichim zijn uitstekende voorbeelden van componisten die zo de kans hebben gekregen om een ruim 
muziektheateroeuvre uit te bouwen tijdens hun ‘residentie’ bij Transparant. Met Joachim Brackx en Annelies 
Van Parys is recent een nieuwe generatie componisten geïntegreerd in deze formule.

LOD (voorheen Het Muziek LOD) ging aanvankelijk van start met minder uitgesproken ‘opera’-achtige am-
bities. De naam staat voor Lunch Op Donderdag: een reeks vernieuwende lunchconcerten die de oor-
spronkelijke aanleiding waren voor de oprichting van het gezelschap. Algauw begon de groep echter mu-
ziektheatervoorstellingen te ontwikkelen. Alweer is, net als bij Transparant, de hechte samenwerking met 
artiesten, inclusief componisten in residentie, cruciaal voor LOD. De doorbraak volgde met de producties 
die componist Dick van der Harst maakte samen met regisseur en toneelauteur Eric De Volder, zoals Diep 
in het Bos en Zwarte Vogels in de Bomen. Naast Van der Harst werden Jan Kuijken, Dominique Pauwels 
en Kris Defoort de componisten in residentie van LOD. Interessant is dat deze componisten niet enkel de 
gelegenheid hebben om aan muziektheaterproducties te werken, maar ook meer concertgerichte stukken 
kunnen maken. Hun achtergrond ligt opvallend vaak buiten de klassieke muziek. Van der Harst – zelf een 
bandoneonspeler – is geïnteresseerd in alle soorten wereldmuziek, zoals ook uit zijn transculturele Huis 
van de Verborgen Muziekjes bleek. Kris Defoort was, ondanks zijn conservatoriumopleiding als klassieke 
componist, het best gekend als jazzpianist, arrangeur en componist. In het bijzonder het voorbeeld van 
Defoort is merkwaardig, omdat zijn werk bij LOD het hele palet bestrijkt van jazz-gerelateerde projecten over 
klassieke concertwerken tot en met zijn opera The Woman Who Walked into Doors, die lovende kritieken 
oogstte als één van de mijlpalen van het Vlaamse muziektheater. Opvallend is zijn vernieuwende dramati-
sche concept: een gezongen en gesproken monoloog met de antwoorden van de andere personages enkel 
virtueel op het podium aanwezig, in de vorm van computerprojecties van teksten en beelden. En er is de 
fundamentele combinatie van jazz en hedendaags-klassieke elementen in Defoorts partituur. Het enga-
gement om zulk een ambitieus operaproject op te zetten met iemand die nog geen enkele reputatie als 
klassieke componist genoot, is een onderneming die maar weinig operahuizen zouden aandurven. Het toont 
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welk soort dynamische en licht avontuurlijke aanpak LOD, net als de andere ‘kleinere’ spelers, binnenbracht 
in de Vlaamse muziektheaterwereld.

Terwijl LOD en Transparant het hele gamma aan producties bestrijken van zeer kleine tot reguliere ope-
ra-achtige, heeft WALPURGIS zich sinds de oprichting in de vroege jaren 1990 gehouden aan een zeer 
specifiek concept van kleinschalig muziektheater. Voor hen is het verschil tussen opera en muziektheater 
immers meer dan enkel een terminologische kwestie. WALPURGIS specialiseert zich in muziektheater dat 
doelbewust andere richtingen opzoekt dan de klassieke modellen. Doel is om meer onconventionele ver-
smeltingen van muzikale en theatrale elementen tot stand te brengen. Een zekere eclectisch esthetiek is 
daarbij nooit veraf, zoals bijvoorbeeld blijkt in het werk van componist Peter Vermeersch, wiens muziekthea-
terwerken (zoals zo veel van zijn muziek) erin slagen elementen te bundelen uit rock, jazz, cabaret en andere 
niet-klassieke idiomen. De verrassende mix van elementen wordt duidelijk nog versterkt door de theatrale 
aspecten en de keuze van libretto.

Hoewel deze huizen hun activiteiten begonnen op een domein dat niet werd bediend door de operahuizen, 
heeft hun succes op zijn beurt de werking van de operahuizen gestimuleerd. De ervaring die veel Vlaam-
se componisten konden opdoen bij deze kleinere organisaties liet hen toe om naar steeds ambitieuzere 
werken te evolueren, die anders nooit tot stand hadden kunnen komen. Je zou kunnen stellen dat deze 
kleinere organisaties het muziektheater binnen het bereik hebben gebracht van een groot aantal Vlaamse 
componisten. De ruimte voor experiment en voor het ontwikkelen van een eigen muziektheaterstijl die 
deze componisten werd geboden, bracht hen ook onder de aandacht van grote operahuizen en in enkele 
gevallen ook van internationale partners. Vanaf de late jaren 1990 bleken de operahuizen enthousiast en 
bereid om enkele van deze producties in hun eigen programmatie op te nemen. Bijvoorbeeld, wanneer LOD 
Kris Defoorts The Woman Who Walked into Doors creëerde, was De Munt één van de coproducenten. Op 
vergelijkbare wijze vond Transparant bereidwillige coproducenten voor Wim Henderickx’ opera’s The Triumph 
of Spirit over Matter (De Munt) en Achilleus (Vlaamse Opera). 

ruHE, Muziektheater Transparant, 2006-2007 - foto Herman Sorgeloos
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openbare omroep

Naast de operahuizen en de sterke traditie van kleinere initiatieven is er nog één bijzondere soort organi-
sator die als katalysator heeft gefungeerd voor de creatie van muziektheater, vooral dan in de periode voor 
1990. De televisie en in mindere mate ook de radio namen toen hun taak als culturele instelling vrij ernstig. 
Dit ging zo ver dat de Nederlandstalige afdeling van de Nationale omroep daadwerkelijk nieuwe opera’s 
bestelde die waren geconcipieerd als ‘televisie-opera’s’. Zo kregen Jef Maes (De Antikwaar, 1959), David 
Van de Woestijne (Le débat de la folie et de l’amour, 1959/De zoemende muzikant, 1969), Marc Liebrecht 
(Parking, 1960), Frédéric Devreese (Le cavalier bizarre, 1976), Frederik Van Rossum (De Soldaat Johan, 
1983) en Frans Geysen (Orpheus is in ons, 1988) allemaal een opdracht om een opera te schrijven voor 
dit specifieke medium. Het hoogtepunt van dit fenomeen lag rond 1959-1960, toen televisie (althans in 
Vlaanderen) nog geen wijdverspreid medium was. De spraakmakende muziektheaterwerken voor de radio 
van Louis De Meester, waaronder zijn innovatieve De Verzoeking van Sint Antonius, ontstonden niet toevallig 
in dezelfde periode.

opera versus muziektheater: enkele stilistische evoluties

Het Vlaamse muziektheater heeft in de tweede helft van de twintigste eeuw een grondige verandering door-
gemaakt. Het verbreden van de term ‘muziektheater’ kan gezien worden als een belangrijke indicatie van de 
bevrijdende werking die van deze beweging uitging. De mogelijkheden die ontstonden voor componisten om 
zich met muziektheater bezig te houden los van de negentiende-eeuwse conventies, werden weerspiegeld in 
de dynamische en creatieve muziektheaterscène die vorm kreeg vanaf het midden van de jaren 1980.

operette - musical

De operette, het emblematische genre van de romantische bourgeois-cultuur dat nog steeds bloeide in de 
eerste helft van de eeuw, werd tegen het einde van de twintigste eeuw bijna volledig verschoven naar het 
amateurcircuit (een occasionele Fledermaus of Orphée aux enfers in de Vlaamse Opera of De Munt buiten 
beschouwing gelaten). Het verval wordt weerspiegeld in de bijna volledige afwezigheid van nieuw gecompo-
neerde operettes in deze lijst. Enkel componisten van een oudere generatie als Willy Ostijn en Marcel Poot 
gingen nog korte tijd door met dit genre.

De leemte die ontstond door het verdwijnen van de operette van de grote podia, lijkt gecompenseerd te 
worden door de opkomst van de musical. De musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen heeft 
inspanningen geleverd voor dit genre in Vlaanderen, en verscheidene grotere commerciële producenten 
zetten deze weg vandaag verder. De evoluties op Broadway en in de West End naar musicals met ernstige 
onderwerpen en ambitieuze dramatische intenties in plaats van zuiver amusement, zijn ook overgenomen 
in Vlaanderen. Dirk Brossé, de meest succesvolle Vlaamse componist van musicals, heeft zulke onfrivole 
onderwerpen gekozen als het proces van Sacco en Vanzetti (Sacco en Vanzetti, 1996) of het leven van de 
schilder Rembrandt (Rembrandt, de musical, 2005).

opera: van traditioneel tot spectralisme

De evolutie van muziektheater sinds het midden van de jaren 1980 gaat samen met een grondige estheti-
sche ontwikkeling: een evolutie weg van het conformisme van romantische (opera)conventies naar nieuwe 
manieren om muzikale en theatrale elementen te verbinden. Die polariteit verdeelt de componisten (of 
soms zelfs composities) in twee fundamentele categorieën. Aan de ene kant zijn er de traditionalisten (in 
termen van stijl niet noodzakelijk conservatieve componisten) die verder werken binnen de grenzen van de 
gekende operagenres en –idiomen. Aan de andere kant staan de componisten die bewust bijdragen aan 
de nieuwe ontwikkelingen. Uiteindelijk zou die tweede categorie erin slagen zelf een bescheiden traditie te 
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creëren: een soort van archetypisch ‘muziektheater’, waarvan het eclecticisme zowel op de interactie tus-
sen dramatische en muzikale componenten slaat, als op de muzikale stijl zelf. De opkomst van de kleinere 
muziektheatergezelschappen heeft er zeker toe bijgedragen dat deze ‘alternatieve’ traditie vaste voet aan de 
grond kreeg als belangrijke stroming in de Vlaamse nieuwe muziek.

De output van muziektheaterwerken in de jaren 1950 en 1960 was nog grotendeels conservatief van stijl. 
De generatie componisten die rond de eeuwwisseling waren geboren, hield niet enkel vast aan traditionele 
vormprincipes, maar schreef ook in een laat-romantisch idioom. Vaak waren er impressionistische en/of 
modernistische elementen, zoals bij Renaat Veremans, Marcel Poot, of Jef Maes, en zelfs bij wat jongere 
componisten waaronder David Van de Woestijne en Vic Legley. Zoals het geval was met de Vlaamse symfo-
nische muziek uit dezelfde periode, voltrok de integratie van invloeden uit de internationale ontwikkelingen 
in de nieuwe muziek zich slechts geleidelijk.

Een gematigde impuls van het modernisme (Stravinsky, Bartók, Hindemith) kwam meer op de voorgrond 
in de muziek van de generatie geboren in de jaren 1920: Jef Van Durme, Frédéric Devreese, Peter Cabus 
en Peter Welffens. Een interessante uitzondering op dat traditionalisme was de ‘radiofonische opera’ De 
Grote Verzoeking van Sint Antonius (1957) van Louis De Meester. Hoewel De Meesters muzikale idioom in 
het algemeen niet fundamenteel verschilde van dat van zijn tijdgenoten – in dit geval een mengeling van 
neoklassieke en expressionistische elementen – integreerde deze voorstelling vrij eclectische elementen 
(zoals een koor van duivels die jazz zingen!) en werd er uitgebreid gebruik gemaakt van elektronische mu-
ziek. De hallucinaties van de heilige die in bekoring werd gebracht, boden De Meester een goede aanleiding 
om verschillende strategieën voor muzikale vervreemding uit te werken, die de onwerkelijke sfeer van de 
visioenen kon benadrukken. Het feit dat dit werk was gemaakt voor de radio maakte het technisch mogelijk 
om een grote aandeel van elektronische muziek in de opera op te nemen.

Terwijl deze relatief traditionele benadering van het genre werd voortgezet tijdens de jaren 1960 en 1970, 
ontstonden er andere ideeën bij een jongere generatie, geïnspireerd door de internationale experimentele 
bewegingen en door de politieke oproer van 1968. Jonge radicalen als Boudewijn Buckinx, Raoul De Smet, 
Jan Rispens en Mark De Smet brachten muzikale experimenten, sociaal bewustzijn en andere muzikale 
vernieuwingen naar het Vlaamse muziektheater. (Later zouden Godfried-Willem Raes, Moniek Darge en nog 
later ook enkele van Raes’ leerlingen zoals Barbara Buchowiec, Sebastian Bradt of Xavier Verhelst, door-
gaan met het geven van radicalere experimentele impulsen.) Maar deze inspanningen waren niet meer dan 
occasionele uitbarstingen van stilistische onvrede. Opera, net als alle andere gevestigde klassieke genres, 
werd door de jonge avant-garde nog steeds argwanend onthaald. Dat maakt dat de langzaam dalende pro-
ductie van opera’s tot het einde van de jaren 1970 het bijna exclusieve domein zou blijven van de oudere 
generaties componisten.

Wanneer de esthetische principes van de operahuizen drastisch begonnen te veranderen, raakten de jon-
gere componisten tenslotte wel actief geïnteresseerd in muziektheater. Toen de internationale tendens van 
een meer theatrale aanpak ingang vond in de Vlaamse operahuizen, viel dat samen met een meer inter-
nationale oriëntatie van de componisten. Waar de oudere generatie een voorkeur had voor eerder lokale 
onderwerpen, kozen de jongere generaties meer voor universele of internationale invalshoek. Vic Legley’s 
De Boer die sterft (1950), Frédéric Devreeses Willem Van Saeftinghe (1962) of Peter Welffens’ Stroppe 
la Corde (1964), en zelfs nog Willem Kersters’ Baas Gansendonck (1981), werden gevolgd door zulke 
on-Vlaamse thematiek als Raoul De Smets Ulrike (1978 – geïnspireerd door het leven van de Rote Armee 
Fraktionen-terroriste Ulrike Meinhof) of André Laportes Das Schloss (1980-85 – een bewerking van Kafka’s 
boek). André Laportes opera kan ook vrij letterlijk beschouwd worden als een werk dat de Vlaamse context 
trachtte te ontvluchten, vermits het op muzikaal vlak aansluiting vond bij Richard Wagner, Richard Strauss 
en vooral Alban Berg. De zeer expressieve muziek omvatte Leitmotive en een algemeen streven naar strakke 
motivische samenhang, terwijl de zangstijl het volledige gamma van post-wagneriaanse mogelijkheden 
bestreek: lyrische passages, Sprechgesang en Sprechstimme alterneren.
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Vanaf het midden van de jaren 1980 bleef de traditionalistische benadering vooral uitgesproken in groot-
schalige opera’s. Deze traditie was, ondanks alle expressionistische kenmerken, nog zeer herkenbaar in 
Das Schloss. Piet Swerts opteerde voor een meer neoromantische stijl, vol allusies op negentiende-eeuwse 
opera’s in zijn Les Liaisons Dangereuses (1995, een opdrachtwerk van de Vlaamse Opera), gebaseerd op 
de roman van Choderlos de Laclos. Luc Brewaeys had zijn muziektheaterdebuut gemaakt met Antigone, een 
uitstekend voorbeeld van de on-opera-achtige tendens van ‘muziektheater’ in Vlaanderen. Voor zijn eerste 
‘echte’ opera L’uomo dal fiore in bocca (2006 – net als Das Schloss in opdracht van De Munt) greep Bre-
waeys terug naar een rechtlijnige realistische vertelling, gebaseerd op een toneelstuk van Luigi Pirandello. 
De enige muzikale afwijking van de operaconventies in L’uomo dal fiore in bocca, was de prominente rol van 
de tuba solo, die doorlopend optrad als een soort van (vrij virtuoze) solist – een instrumentale tegenhanger 
voor de emoties van de protagonist. In Luc Van Hoves La Strada (2007, een opdracht van de Vlaamse 
Opera), koos de componist de gelijknamige film van Federico Fellini als bron en nam daar vervolgens de 
realistische, lineaire plot uit over. Een sterk uitgewerkte orkestpartij bracht intensieve motivische ontwikke-
ling aan die de basis vormde voor de declamatorische zangstijl. Hoewel deze vier opera’s vasthouden aan 
traditionele benaderingen van het genre, zij het met originele accenten zoals Brewaeys’ hybride combinatie 
van een kameropera met een tubaconcerto of Van Hoves trouw aan de elliptische chronologie van de plot 
uit het filmscript, toch refereren hun muzikale stijlen naar zeer uiteenlopende contexten, variërend van de 
romantische traditie tot spectralisme.

nieuwe tendensen

Aan het andere uiteinde van het spectrum toont het repertoire een groeiende tendens naar alternatieve 
vormen van muziektheater. Een zeer sterke trend in Vlaanderen bestaat uit wat men best zou kunnen om-
schrijven als een eclectische muziektheatertraditie. Deze trend houdt deels verband met de internationale 
evoluties in de richting van kleinschalig muziektheater en het zoeken naar alternatieven voor de operacon-
venties, maar tegelijk lijkt het ook heel bewust de muzikale mogelijkheden zo ver mogelijk open te breken. 
Nu al zijn verschillende gezelschappen die structurele subsidies krijgen als muziektheatergezelschappen, 
zoals Compagnie KAiET!, Theater De Spiegel en Braakland/ZheBilding, in feite meer begaan met vormen 
van muziektheater die buiten het domein van de klassieke of ‘kunst’muziek vallen, dat in dit overzicht aan 
bod komt.

Peter Vermeersch kan gelden als een uitstekend voorbeeld van een componist die een groot gevoel voor 
muzikale verscheidenheid heeft weten te combineren met alternatieve benaderingen van muziektheater. Als 
stichtend lid van het ensemble Maximalist!, waren Vermeersch’ vroegste werken beïnvloed door minimal 
music, maar zijn muzikale smaken hebben hem sindsdien evenzeer in talrijke andere richtingen geleid. De 
stijl van de ensembles die hij oprichtte, geven een indicatie van hoe ver die verscheidenheid wel reikt: funk 
met X-legged Sally, rock met A Group en tegenwoordig jazz met zijn big band Flat Earth Society. Vermeersch 
voegt al deze (en andere) invloeden samen in een uitgesproken eigentijdse stijl die schippert tussen de 
compositorische en formele subtiliteiten van hedendaagse muziek, en de meer toegankelijke ritmische en 
melodische ‘drive’ van de niet-klassieke stijlen. In De oplosbare vis (1994) en in Charms (2001) zette Ver-
meersch de absurde teksten van respectievelijk Josse De Pauw en de Russische dichter Daniil Charms om 
in cabaret-achtige songs die soms verrassende wendingen, inventieve instrumentatie en groteske details 
meekregen. Deze producties alterneerden systematisch tussen acteren en zingen. Zijn meest ambitieuze 
muziektheaterwerk toont een gelijkaardige afwisseling tussen de theatrale en muzikale componenten. In 
Heliogabal (2003) was het onderwerp – het decadente leven van de Romeinse keizer – niettemin ambitieu-
zer en waren de dimensies veel groter, met een uitgebreide cast en met de Flat Earth Society als orkest.

Veel componisten volgen de tendens om nieuwe manieren te ontwikkelen om muziek en theater te combi-
neren, zoals dat door het voorbeeld van Vermeersch wordt belichaamd. Zijn voormalige Maximalist!-collega 
Walter Hus, bijvoorbeeld, maakte een muziektheatertrilogie van drie Shakespearebewerkingen door thea-
termaker Jan Decorte: Meneer, de zot en tkint (2000), Bloetwollefduivel (2001) en Titus Andonderonikust-
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mijnklote (2002). De pseudo-naïeve, bijna kinderachtige taal die Decorte gebruikte, werd weerspiegeld in 
een low-profile aanpak van de enscenering, net als in een soort van muzikale eenvoud door het ontwikkelen 
van kernachtige motieven en door al te dramatische wendingen te vermijden. Symptomatisch voor deze 
aanpak was de laatste opera van die trilogie, Titus Andonderonikustmijnklote die volledig uitgevoerd werd 
door de – meestal ongeschoolde – stemmen van de muzikanten die tegelijk hun instrumenten bespelen. 
De pure essentie van muziektheater, gebracht met een minimum aan middelen, weerspiegelde de welover-
wogen eenvoud van de tekst, in een poging om muziektheatrale zuiverheid te vinden. Op gelijkaardige wijze 
creëerde de samenwerking tussen componist Dick van der Harst en librettist en regisseur Eric De Volder een 
intrigerende combinatie van (alweer stilistisch eclectische) muziek en theater in Diep in het bos (1999), 
Vadria (2000) en Zwarte Vogels in de bomen (2002).

Het archetype van kleinschalig en niet-traditioneel muziektheater wint aan belang en trekt componisten aan 
die ernaar streven niet-klassieke elementen in hun stijl te integreren, zoals Frank Nuyts, Chris Carlier, Koen 
Van Roey, Geert Waegeman of Jan Kuijken. Zo organiseerde Koen Dejonghe in zijn opera Ket (2001) het mu-
zikale materiaal volgens de principes van pitch class set-manipulaties, die merkwaardig genoeg openlijke 
allusies naar rap en rock allerminst in de weg stonden. Maar ook componisten die muzikaal dichter in de 
buurt van hun klassieke achtergrond blijven, dragen enthousiast bij tot dit type muziektheater. Daaronder 
vallen onder meer Petra Vermote, Peter Swinnen, Eric Sleichim en Wim Henderickx.

De opkomst van het postmodernisme betekent een belangrijke factor in de ontwikkeling van de ‘kleinscha-
lige’ varianten van muziektheater. Inderdaad blijkt een belangrijk aantal bijdragen aan dit genre afkomstig te 
zijn van componisten die de operaconventies op een meer ironische wijze bekritiseren. Hun werken bevatten 
doorgaans tonaal of diatonisch materiaal, referenties naar bestaande muziek en het soort onderwerpen 
dat zich van nature lijkt te lenen voor een mild humoristische aanpak van muziekdramatische archetypen. 
De bekendste en zeker de meest productieve onder deze postmoderne componisten is Boudewijn Buckinx, 
al zijn Johan De Smet, Frank Agsteribbe, Frank Nuyts en Lucien Posman evengoed vertegenwoordigers van 
deze tendens. Misschien wel de meest uitgesproken gemeenschappelijke factor is het subversieve gebruik 
van humor. Johan De Smets Het rattenkasteel (1984) is een bewerking van een album uit de populaire 
stripreeks ‘Nero’. Titels als Lucien Posmans Hercules Haché (1991 – met als ondertitel ‘het avontuur van 
een professor’) knipogen naar een burlesk vertrekpunt.

***
De scheiding tussen de traditionele opera en de nieuwe tendensen (die vaak samenvalt met het on-
derscheid tussen grootschalige en kleinschalige producties) heeft een diepgaande invloed gehad op het 
Vlaamse muziektheaterlandschap sinds de jaren 1950. De opvallendste vaststelling in dat verband is dat 
de dynamische aanwezigheid van de kleinere muziektheatergezelschappen een cultureel klimaat tot stand 
heeft gebracht, waarin jonge componisten opnieuw steeds sterker aangetrokken worden door de mogelijk-
heden die muziektheater biedt, zoals kan worden afgeleid uit de steeds toenemende output van de laatste 
twee decennia.

Toch sluiten die twee stromingen elkaar niet noodzakelijk uit. Recent blijken er componisten te zijn die met 
beide types van producties aan de slag gaan: hetzij meer traditioneel ‘opera’-achtig, hetzij meer experimen-
teel ‘theatraal’, al naar gelang de omvang en noden van het werk in kwestie. Het toenemende aantal samen-
werkingen en coproducties tussen de ‘onafhankelijke’ gezelschappen en de operahuizen, bewijst verder hoe 
het hele Vlaamse muziektheaterveld voordeel haalt uit de dynamische evoluties. Eén recent voorbeeld als 
besluit van dit overzicht geeft aan hoe die tendensen met elkaar in verband staan en versmelten:

Wim Henderickx is een van de uitgesproken recente ‘specialisten’ van muziektheater in Vlaanderen, met zes 
gecomponeerde werken sinds 1998. Zijn langdurige residentie bij Transparant heeft zeker geholpen om zulk 
een doorgedreven relatie met muziektheater op te bouwen. Tegelijk toont zijn evolutie als componist een 
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interessante verschuiving in zijn benaderingen en ideeën, van meer traditionele vormen, terug naar vrij radi-
caal muziektheater. Zijn eerste werk in dit genre was Behouden Stem (1998), een zeer kleinschalig werk dat 
acteren en film integreerde, en slechts was geschreven voor één actrice/zangeres en twee percussionisten. 
De muziek, deels afgeleid van een madrigaal van Monteverdi, behield een vrij autonome rol, eerder alterne-
rend dan in interactie met de film en het acteren. Terwijl die benadering perfect in de lijn lag van de nieuwe 
tendensen van dat moment, was Henderickx’ tweede werk, The Triumph of Spirit over Matter (1999), een 
veel conventionelere opera. Een plot over manipulatie en bedrog in en rond een kunstgalerij inspireerde de 
componist om een laat-twintigste-eeuwse opera buffa te schrijven. Enkel de slotscène doorbrak het snelle 
tempo van het werk en voegde, onverwacht, een element van introspectie en zelfs metafysische of spirituele 
sereniteit toe. Een gelijkaardige strategie verscheen aan het slot van Achilleus (2002), een operaversie van 
de Illias van Homeros, bedoeld voor een jeugdig publiek. Daar werd de rechtlijnige gang van het verhaal 
plots losgelaten in de slotscène waar het ‘Requiem van de gevallen helden’ een plechtige meditatie bood 
over oorlog en vrede.

Zulke abrupte muzikale afwijkingen van de voorafgaande drive van het werk, kondigen de metafysische en 
zelfs meditatieve aspecten in Henderickx’ latere muziektheaterwerken aan. Het begin van Henderickx’ car-
rière werd gedomineerd door zijn interesse in Oosterse muziek en spiritualiteit. In Void (2007), dat deel uit-
maakt van zijn Tantrische Cyclus, trachtte hij het meditatieve en introspectieve van deze Oosterse inspiratie 
te verzoenen met de muziektheatertaal. In een abstract scènebeeld van de kunstenaar Hans Op de Beeck 
en een regie van Wouter Van Looy, was het ook muzikaal gezien een door en door abstract werk, ontdaan van 
alle narrativiteit, met stemmen en instrumenten die georganiseerd werden in een zuiver muzikale dialoog, 
georganiseerd rond emblematische spirituele begrippen. Niettemin bleef de fysieke dimensie van het werk 
belangrijk, zoals de verdeling van muzikanten over het podium en de surround sound van de elektronica 
aantoonden. Bij de creatie van het werk benadrukte Henderickx hoezeer het concept van muziektheater 
essentieel bleef voor hem, ondanks de verregaande abstractie.

Op die wijze lijkt hij het operamodel te hebben verlaten voor een bijna experimentele herconfiguratie van 
de relatie tussen muziek en theater. Merkwaardig genoeg zou Henderickx door expliciet een abstract me-
tafysisch thema te behandelen, een aanmoediging gevonden kunnen hebben in Karel Goeyvaerts’ enige 
opera Aquarius (1992 – zie hierboven). Ofschoon Goeyvaerts ruimere vocale en orkestrale middelen in-
zette, toonde zijn symbolische voorstelling van de evolutie van de maatschappij naar een (utopisch) tijd-
perk van spirituele gelukzaligheid, een gelijkaardige combinatie van muzikale abstractie met metafysische 
doelstellingen.

Maarten Beirens is doctor in de musicologie. Hij publiceert over nieuwe muziek in diverse media en is 
freelance recensent voor De Standaard en Klara.
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enkele assen in muziektheaterland

Complementair aan Maarten Beirens’ tekst, die het muziektheaterlandschap overschouwt vanuit het stand-
punt van de componist, werpt deze bijdrage een blik op datzelfde landschap vanuit het perspectief van de 
uitvoeringspraktijk. Uiteraard zijn beide componenten, muziek en regie, niet strikt van elkaar te scheiden 
– er strekt zich een continuüm uit waarin de muziek en de theatrale enscenering in min of meerdere mate 
met elkaar versmelten. Net die mate van versmelting is een onderzoek waard: hoe verhoudt muziek zich in 
het hedendaagse muziektheaterlandschap tot de uitvoeringspraktijk, of vanuit makershoek bekeken: hoe 
verhoudt de componist zich tot de regisseur? Welke plaats vragen regieconcept en muziek op de scène en 
who calls the shots in de coulissen? 

Het muziektheaterveld in Vlaanderen is een diffuus landschap waarin slechts met grote moeite enige 
‘orde’ valt aan te brengen. In wat volgt gebruik ik de term muziektheater in zijn ‘enge’ betekenis – onder-
scheiden van operette, opera, musical en cabaret. Enerzijds gaat het om organisaties die in de jaren 1980 
zijn ontstaan (LOD, WALPURGIS en Muziektheater Transparant), anderzijds om een minder scherp afgeba-
kend veld van organisaties die op heel diverse manieren muziek in hun podiumwerk hebben geïntegreerd. 
De twee grote operahuizen (de Vlaamse Opera en De Munt) komen enkel in het vizier wanneer het parcours 
van een muziektheatermaker daartoe leidt.

Ondanks deze specifieke focus komt elke poging tot classificatie gekunsteld over, met het risico afbreuk te 
doen aan de rijkdom en diversiteit van de sector. Toch zou je in dat veld een aantal assen kunnen uitzet-
ten. Eén vertrekt bij regisseurs die kiezen voor repertoirepartituren en eindigt bij regisseurs die werken met 
nieuw gecreëerd muzikaal werk. Een ander spectrum vertrekt bij regisseurs met een sterk regieconcept, 
en mondt uit bij regisseurs waarbij de zoektocht op de ‘vloer’ gebeurt. De theatrale golf die vanaf de jaren 
1980 de speler en maker emancipeerde, heeft immers een groep regisseurs voortgebracht (Anne Teresa 
De Keersmaeker, Ivo Van Hove, Jan Decorte, Guy Cassiers, Jan Fabre, Jan Ritsema, Johan Simons) die later 
ook de kracht van de muziek ontdekte en ernaar verlangde deze eveneens te emanciperen. De inzichten die 
ze opdeden binnen het eigen podiumwerk hebben ze meegenomen in hun muziektheaterproducties: het 
betrekken van álle makers en uitvoerders binnen de creatie, het werken met hedendaagse media, de durf 
om in te grijpen in het muziekstuk zelf. Deze regisseurs hebben voor het eerst de machtsstructuren uit de 
muziekwereld ondersteboven gehaald, door mee de zangers te kiezen, door tijd en aandacht te eisen voor 
de regie, door de muzikale uitvoerder mee verantwoordelijk te stellen voor de productie.

Logisch en praktisch gezien, zal het vaak zo zijn dat een regisseur die kiest voor een repertoirepartituur 
uitgaat van een sterk regieconcept, terwijl een maker die creëert op de vloer de voorkeur geeft aan een 
nieuw werk. Hans Bruneel (LOD): ‘Van zodra makers naar grotere vormen van muziektheater gaan, is het 
werken op de vloer gehandicapt door economische mogelijkheden. Repeteren met orkest en verschillende 
solisten is nu eenmaal zeer duur.’

tweestromenland tussen 
repertoire en creatie 
Muziektheater vanuit de blik van de regisseur

Evelyne Coussens
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In wat volgt zal ik om te beginnen op basis van het spectrum tussen repertoire en creatie het veld overlopen 
en de veranderende uitvoeringspraktijk beschrijven aan de hand van enkele ‘typevoorbeelden’ van regis-
seurs. Het overzicht is dus indicatief en beoogt geen volledig overzicht van regisseurs die werkzaam zijn in 
het muziektheaterveld. Bovendien moeten we rekening houden met het feit dat makers evolueren in de tijd, 
en daardoor niet vast te pinnen zijn op een vast punt op de genoemde assen. Na dit overzicht stip ik enkele 
uitdagingen voor de toekomst aan.

repertoire

autoriteit en keurslijf

Het hedendaagse muziektheater, in welke vorm dan ook, blijft in oorsprong schatplichtig aan opera. Bij de 
traditionele opera lag gewoonlijk een libretto op tafel dat door een componist werd verklankt en vervolgens 
geënsceneerd, vaak nog eens onder het toeziend oog van diezelfde componist. Het eindresultaat was altijd 
een opera ‘van Mozart’, nooit een ‘van Lorenzo da Ponte’ – hoezeer een interessante dramatische tekst de 
kwaliteit van de opera ook ten goede kwam. De autoriteit van de componist primeerde, en een componist 
als Wagner trok daarnaast ook nog eens het laken van de uitvoeringspraktijk naar zich toe. Pas in de loop 
van vorige eeuw evolueerde men naar een voorzichtig samenwerkingsmodel, waarbij een opera het resultaat 
werd van meerdere autonome kunsten – denk aan Parade uit 1917, een ballet dat de creativiteit van Erik 
Satie, Pablo Picasso (scenografie en kostuums) en Jean Cocteau (scenario) verenigde. 

Het hedendaagse muziektheater is het resultaat van zo’n doorgedreven samenwerkingsmodel. Deson-
danks doet zich in min of meerdere mate nog steeds een autoriteitsprobleem voor tussen muziek versus 
enscenering en componist versus regisseur – zowel in het geval van nieuw geschreven werk, als bij reeds 
bestaande partituren. Beide componenten eisen hun rechten op, en de dramaturgie van elk samenstellend 
component zal zich op de een of andere manier moeten verhouden tot de andere elementen. Die verhou-
ding gaat vaak samen met spanning. Het scenario waarin een regisseur aan de haal gaat met het werk 
van de componist, of de componist inbreekt op het terrein van de regisseur, leidt tot zulke spanningen. Ze 
kunnen resulteren in een mislukte dialoog tussen de twee media of net tot een artistieke surplus.

Het omgaan met het grote muziekrepertoire lijkt voor een regisseur op het eerste gezicht misschien mak-
kelijker dan het aanpakken van nieuwe creaties. Toch is dat niet altijd het geval. Hoewel zich meestal geen 
autoriteitsprobleem stelt in de letterlijke zin van het woord, doordat de componist vaak overleden is, leeft 
nog steeds sterk de gedachte dat de partituur heilig is. Een parallel met het teksttheater ligt voor de hand. 
Ook daar bestaat discussie omtrent de uitvoeringspraktijk van grote repertoireteksten, zoals de discussie 
van oktober 2008 recent nog bewees. In de muziekwereld rust op het verknippen, inkorten of aanvullen 
van een repertoirepartituur een nog grotere banvloek, aldus Judith Vindevogel van WALPURGIS: ‘Zelfs een 
nieuwe interpretatie van de partituur ligt moeilijk. In theater is het tegenwoordig heel gewoon om een vrouw 
een mannenrol te laten spelen of andersom, maar o wee als een lyrische sopraan de rol zingt van een dra-
matische... Terwijl het net interessant is om zo’n dingen te doen, want door een rol door een andere stem 
te laten zingen, kan je nieuwe facetten van je personage ontdekken.’

In het geval dat de regisseur er voor kiest om een partituur – repertoire of nieuw geschreven – te res-
pecteren, dwingt hem dat op slag in een bijzonder strak keurslijf, gezien de vooraf bepaalde, wel afgemeten 
scansie in de tijd. Zoals Stijn Devillé van Braakland/Zhebilding zegt: ‘Acteurs moeten plots bezig zijn met 
maten tellen, want er is maar een beperkt aantal maten in het stuk, en op het einde is de muziek op.’ Net 
omwille van dat keurslijf geeft Devillé de voorkeur aan semi-geïmproviseerde muziek, gebaseerd op muzi-
kale schema’s en niet op uitgeschreven muziek: ‘De schoonheid van theater is net dat het hier en nu ge-
beurt, in het moment – dan mag je niet bezig zijn met wiskunde.’ Judith Vindevogel relativeert die vermeende 
strakheid van de partituur, vanuit de gedachte van de dialoog: ‘Mits een goede dialoog tussen regisseur en 
muzikale uitvoerders is er veel mogelijk, zelfs in de klassieke opera. Je kunt bijvoorbeeld een orgelpunt zo 
rekken dat het een bepaalde scenische handeling mogelijk maakt – alles hangt af van de communicatie 
tussen componist, regisseur en uitvoerder.’
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De regisseur die zich toch van de partituur durft ontdoen, staat meteen in voor een geheel nieuwe schep-
ping, want wie de muzikale dramaturgie van de componist doorkruist, moet daar een nieuwe, eigen drama-
turgie tegenover plaatsen. 

Interpretatie

Muziektheaterregisseurs kunnen er enerzijds voor kiezen om in hun producties op een conventionele of min-
dere conventionele manier gebruik te maken van repertoire(elementen), anderzijds kunnen ze een nieuwe 
creatie laten schrijven of meeschrijven. Tussen beide polen strekt zich een continuüm uit met hybride 
mengvormen.

De meest ‘traditionele’ omgang met repertoire is wellicht de interpretatie ervan, met respect voor de 
partituur en het libretto, zonder dat de bewerking leidt tot een nieuwe creatie. In Vlaanderen zien we dat een 
aantal grote regisseurs, afkomstig uit het teksttheater, opera aanpakken, en daarvoor – weliswaar in nauw 
overleg met hun creatieteam – uitgaan van een sterk en vooraf bepaald regieconcept. 

Ivo Van Hove is wellicht het bekendste voorbeeld. Met zijn sterke theatrale ideeën breekt hij visueel en 
interpretatief in op het operagenre, maar hij respecteert partituur en muzikale dramaturgie. Al in 1999 werd 
hij door de operawereld gevraagd om de overstap te maken (Lulu, 1999). Voorlopig meesterstuk van zijn 
operaregies is ongetwijfeld Der Ring des Nibelungen (2006-2008), de Wagnercyclus die hij bij de Vlaamse 
Opera creëerde. 

Het is interessant om te zien hoe theatermaker Guy Cassiers in de periode 2010-2013 datzelfde werk 
zal aanpakken voor de Scala van Milaan. Ook Cassiers vertrekt van een welomlijnd concept waarin elk 
dramaturgisch element zijn vaste plaats heeft. In tegenstelling tot Van Hove verhoudt Cassiers zich echter 
zowel tot repertoire als tot creatie. Zijn omgang met muziek heeft doorheen de tijd een grote evolutie door-
gemaakt. Aanvankelijk werd de muziek (zowel bestaand als nieuw geschreven) enkel ingezet als sfeer schep-
pend element, als soundtrack. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het meeste werk dat Cassiers realiseerde 
vóór en tijdens zijn periode bij Oud Huis Stekelbees en in het Kaaitheater (Daedalus, 1986; De baron van 
Münchhausen, 1988). Op een bepaald moment verschenen de muzikanten live op scène, en veroverde de 
muziek haar plaats binnen het vertelconcept (Portretten, een muzikale vertelling, met Dick van der Harst, 
1993). Soms stond die muziek in de schaduw, een andere keer dook ze op binnen het dramaturgisch kader 
(Onegin, met Dominique Pauwels, 2006). Via een hybride operavorm als The Woman Who Walked into Doors 
(met Kris Defoort, 2001) evolueerde Cassiers naar de meer klassieke opera (Der Fliegende Holländer, 2005) 
maar voor House of the Sleeping Beauties (2009) ging hij een nieuwe samenwerking met Defoort aan. De 
volgende stap in zijn parcours is opnieuw een zwaarbeladen repertoirestuk, bij een van ’s werelds meest 
prestigieuze opera-instituten. Het moge duidelijk zijn: Cassiers is niet voor een gat te vangen.

Johan Simons’ jarenlange en intense samenwerking met Paul Koek bij Hollandia is van een andere 
aard dan zijn huidige creaties. Sinds hij met Verdi’s Simon Boccanegra (2006) in de Parijse Opéra Bastille 
de overstap maakte naar de klassieke opera, werkt Simons, net zoals Van Hove en Cassiers, in de eerste 
plaats op basis van een vooraf uitgedacht regieconcept. Toch durft hij, meer dan beide eerder genoemde 
verwanten, de muziek ook op een niet-conventionele manier behandelen. Zo liet hij voor Fidelio (2008), 
Gerard Mortiers afscheidsopera in de Bastille, de dialogen bijkleuren. Een recensent meldde dat Simons 
muzikaal gezien ‘graag tot wurging, zeg schrapping van de opdringerige Beethoven wou overgaan’.1 Door zijn 
ingrijpen op het muzikale werk schuift Johan Simons stevig op richting een tweede groep regisseurs, die het 
niet zullen laten bij interpretatie alleen. 

In MIGNON (1989), de allereerste productie van WALPURGIS, werden de klassiek geworden Mignon-
liederen (op muziek gezet door onder meer Schubert, Wolf, Schumann en Beethoven) door Judith Vindevogel 
in hun oorspronkelijke theatrale context geplaatst – de dramaturgie bepaalde de interpretatie. Het personage 
van Mignon en de liederen waarmee ze zich uitdrukt, kregen hierdoor opnieuw betekenis voor onze tijd. 

De Waalse regisseur Ingrid Von Wantoch-Rekowsky, wiens A Ronne II (2001, Luciano Berio) haar door-
braak betekende op de Europese podia, laat zich sterk inspireren door de fysieke aanwezigheid op scène 
en werkt vooral op de vloer, ondanks het feit dat de partituren soms zeer strikt zijn. In A-Ronne II liet zij 

1.  Roland De Beer, ‘Hardvochtig jegens Beethoven, in: De Volkskrant, 27 november 2008
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turandot, Vlaamse opera, 2008-2009 - foto Annemie Augustijns
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bijvoorbeeld de zangpartijen invullen door acteurs. Onder de noemer ‘theater voor het oor, muziek voor het 
oor’ kiest zij niet voor de muzikaliteit van de stemmen, maar voor de expressiviteit van het lichaam.

‘De muziek is mijn meester’, zegt Anne Teresa De Keersmaeker. ‘Muziek blijft ontroeren [...] misschien 
ook omdat zij zo verbonden is met het lichaam: de stem is lichaam, maar ook een instrument is een ver-
lengstuk van het lichaam.’2 Anne Teresa De Keersmaekers fascinatie voor de minimalistische componist 
Steve Reich leidde in het begin van haar carrière tot Fase, four mouvements to the music of Steve Reich 
(1982), de voorstelling die haar internationale doorbraak zou betekenen. Een jaar later creëerde ze op 
muziek van Thierry De Mey en Peter Vermeersch het kwartet Rosas danst Rosas (1983). Muzikale dans-
producties op repertoire van Monteverdi, Ligeti en Bartók zouden volgen. De verbondenheid tussen dans 
en muziek verstevigen, was een van de objectieven die De Keersmaeker zich stelde bij de intrede van haar 
dansgezelschap Rosas in De Munt. Met Hertog Blauwbaards burcht (naar Béla Bartók, 1998) ging de cho-
reografe een stap verder en tastte ze de grens af tussen opera en dans. De Keersmaeker werkt analytisch, 
niet improvisatoir: vertrekkende van een bestaande partituur ontwikkelt ze door muziekdramaturgische 
analyse een stevig regieconcept.

De barokopera Dido & Aeneas (naar Purcell, 2006) was het resultaat van een eerste, maar erg ge-
slaagde samenwerking tussen Jan Decorte en het jonge barokensemble B’Rock. Decorte onderzocht in Dido 
& Aeneas voor het eerst de mogelijkheden om zijn eigen, specifieke theatertaal te verenigen met opera, en 
zet in 2011 de samenwerking verder voor La Resurrezione van Händel. Decortes praktijk situeert zich ergens 
tussen conceptueel en improvisatoir: hoewel er steeds een basisconcept op tafel ligt, laat de regisseur 
tijdens de repetities ook dingen ontstaan, steeds met een groot respect voor de muziek. 

Sampling

Soms gaan regisseurs verder dan het interpreteren van de partituur en spelen ze met elementen uit het 
repertoire. We komen opnieuw terecht bij Johan Simons, die met Sentimenti (2003) een belangrijke stap 
zette in zijn muziektheatrale parcours. In deze productie ging Simons aan de slag met een aantal aria’s van 
Giuseppe Verdi: in samenwerking met Paul Koek werden ze geknipt en geplakt tot een eigenzinnige collage, 
waardoor de muziek werd behouden doch ingezet in een nieuw verhaal. 

Ook Alain Platel ent zich, in samenwerking met verschillende componisten, sterk op het repertoire, maar 
zijn manier van werken is improvisatoir. Platel heeft zich altijd al in de eerste plaats laten inspireren door 
de mensen waarmee hij samenwerkt en hij betrekt ze nauw bij zijn creaties. Sinds La Tristeza Complice uit 
1995 (met Dick van der Harst, naar Purcell) is de muzikale dramaturgie in steeds sterkere mate geïnte-
greerd geraakt in zijn collagevoorstellingen. Zeker sinds vsprs (2006) en Pitié! (2008) is er sprake van een 
echte samenwerking met componist Fabrizio Cassol, die de muziek van Monteverdi respectievelijk Bach 
ingrijpend bewerkte en er nieuwe muziek aan toevoegde. In het spoor van Platel onderzoeken ook Koen 
Augustijnen en Sidi Larbi Cherkaoui het muzikale spoor, waarbij ze evolueerden naar een steeds grotere 
inbreng van hun muzikanten en zangers (Import/export, 2006; Ashes, 2009).

In Waar is thuis en hoe kom ik daar? (2004) combineerde WALPURGIS in samenwerking met de Roovers 
en in regie van Peter Van Kraaij muziek van Kurtag met teksten van Kafka en Coetzee. Deze drie elementen 
verhielden zich tot elkaar als communicerende vaten. Voor Il combattimento di Tancredi e Clorinda (2006), 
concept en regie van Peter Van Kraaij, schreef Erwin Mortier een tekst die het libretto actualiseerde. 

Josse De Pauw, die zijn eerste muziektheatertekst schreef in opdracht van WALPURGIS (1993, met 
Peter Vermeersch) en nu in residentie is bij zowel LOD als Transparant, is een muziektheatermaker die in 
verschillende velden thuishoort. Hij weet zich te verhouden tot repertoire én tot creatie, en beweegt zich met 
gemak in theater- én muziekwereld tegelijk. In Ruhe (2007) verwerkte De Pauw liederen van Schubert op 
een organische manier in zijn regieconcept. Maar het spelen met elementen uit het repertoire ging hier ook 
samen met creatie, want componist Annelies Van Parys schreef een eigen coda bij Ruhe.

Onder de regisseurs die (eventueel in samenwerking met een componist) spelen met elementen uit 
het repertoire, vinden we verder nog het duo Wouter Van Looy/Jan Van Outryve, dat ingreep op werk van 
Vivaldi of Monteverdi (bij Transparant). Caroline Petrick greep terug naar de Harawi-liedyclus van Messiaen 

2. www.desingel.be, tag: Anne Teresa De Keersmaeker
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of Benjamin Britten (The Golden Vanity, 2008). An De Donder ging voor De Gelukkige Prins (2006) samen 
met Oxalys aan de slag met onder meer werk van Schubert en Mozart...

Een opvallende productie was de noces/svadebka/de bruiloft (2005), waarvoor WALPURGIS een sa-
menwerking aanging met de Roovers en het Spectra Ensemble. Judith Vindevogel besloot de klassiek 
geworden partituur van Stravinsky, gebaseerd op Russische volksmuziek, uit haar concertante dwangbuis 
te halen en opnieuw de rituele kracht te geven die erin verborgen ligt. Daarvoor werd het repertoirestuk in 
de eerste plaats uit de klassieke concertzaal gehaald en op locatie gespeeld, in een theatrale context: de 
uitvoering van de muziek vormde het hoogtepunt van een bruiloftsfeest. Ook de partituur zelf werd op een 
theatrale manier aangepakt. Normaal wordt Les Noces gezongen door een koor en vier solisten, die stem 
geven aan verschillende personages. Vindevogel besloot om voor deze uitvoering te werken met zestien 
solisten, en de sololijnen te verdelen onder de zangers, die allen samen de familie van de bruidegom zou-
den vertegenwoordigen. De muziek werd zonder dirigent en uit het hoofd vertolkt. Bovendien werd intensief 
gezocht naar een volkse manier van zingen, en niet naar een vocale eenheid zoals dat gebruikelijk is bij een 
concertante uitvoering.

radicale bewerkingen

Steeds verder opschuivend naar de creatiepool dient zich een groep regisseurs aan die het repertoire 
radicaal bewerkt, in samenwerking met een componist en/of dramaturg. Deze manier van bewerken vergt 
in feite de energie en de productiemiddelen van een totaal nieuwe creatie. Een voorbeeld is De Tooverfluit 
van Dick van der Harst en Alessandro Libertini (2001, bij LOD en HETPALEIS), waarbij Mozarts compositie 
door Van der Harst werd bewerkt tot een nieuwe partituur voor een trio en twee actrices. Erg gedurfd was 
ook de samenwerking tussen Wim Henderickx en Ramsey Nasr van Mozarts Die Entführung aus dem Serail 
tot Een totale Entführung: dankzij de nieuwe compositiestukken van Henderickx en de hertaling door Nasr 
resulteerde Een totale Entführung (2006) ook in een totaal nieuwe creatie. 

In dit rijtje horen ook de productie MAX T (2003, gebaseerd op Stravinsky’s The Rake’s Progress) en de 
librettolezingen van WALPURGIS thuis. Over de eerste productie schreef De Standaard: ‘Pieter Embrechts 
[...] heeft het libretto tegelijk virtuoos en ongekunsteld herschreven. Muzikaal is er, op enkele speelse aria’s 
na, minder geleend. Stravinsky maakte in deze opera al een collage van oude en moderne muziekstijlen, 
maar WALPURGIS gaat daarin nog verder. Samen met drie allround muzikanten zapt de geluidspartituur van 
Stravinsky over Rossini tot Coldplay.’3

De librettolezingen van WALPURGIS waren een ludieke manier om een breder publiek kennis te laten 
maken met het tekstmateriaal waarop het klassieke operarepertoire gebouwd is, en om dat materiaal van 
lading en taboes te ontdoen. De mengeling van beroepsernst en ‘kinderlijk spelplezier’ maakten dat deze 
lezingen constant balanceerden op de rand van onderzoeksexperiment en de evocatie enerzijds, en de 
‘echte’ voorstelling anderzijds.

creatie

In het geval van creatie zien we dat de verschillende makers – componist en regisseur/dramaturg/librettist – 
vanaf een embryonaal idee intens samenwerken. In de praktijk van het hedendaags muziektheater komt het 
steeds minder voor dat er eerst een partituur wordt geschreven en pas daarna een regisseur wordt gezocht. 
De parallelle en geïntegreerde werkwijze is intussen in alle muziektheatergroepen en -structuren zichtbaar 
geworden, zowel in de grote huizen (Philippe Boesmans en Luc Bondy in De Munt) als in de specifieke 
vormen van muziektheater waarop deze bijdrage zich toespitst. 

3. Véronique Rubens, ‘Sprookjesbestaan wordt nachtmerrie’, in: De Standaard, 23 januari 2003
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In het muzikale verteltheater dringt zich opnieuw de naam van Josse De Pauw op. Weg (1998), een samen-
werking met componist Peter Vermeersch, betekende een doorbraak in De Pauws muziektheatrale parcours 
en Larf! (2000) bevestigde de vruchtbare samenwerking tussen beiden. In Die siel van die mier (2004), op 
tekst van David Van Reybrouck, bereikte de muziek van Jan Kuijken een osmose met het gesproken woord. 
De Pauw heeft zich de laatste jaren steeds duidelijker toegelegd op het creëren mét muziek, waarbij de 
muzikale samenwerkingen meer zijn dan aanvullingen, zo bewijst ook Liefde/zijn handen (2007), opnieuw 
met Jan Kuijken. Toch blijkt uit bijvoorbeeld De versie Claus (2008) dat De Pauw zich ook in het zuivere 
teksttheater nog steeds als een vis in het water voelt.

Op dezelfde dunne lijn tussen vertellen en musiceren, balanceert het werk van regisseur en auteur Dirk 
Opstaele, die intens samen creëert met de muzikanten, dansers en acteurs van Ensemble Leporello. Hoewel 
een sterke repertoiretekst (Shakespeare, Beckett) niet zelden de basis vormt van een voorstelling, eist de 
muziek haar plaats op in de dramaturgie en soms zelfs in het ritme van de tekst zelf, zoals in het recente De 
wijdere wereld van water (2008), een samenwerking met componist Frank Nuyts. Opstaeles ambities reiken 
trouwens verder dan het muzikale verteltheater. In het verleden waagde hij zich ook al aan een repertoire-
opera (Simon Boccanegra, naar Verdi, 2006) of, in nauwe samenwerking met componist Luc Brewaeys, aan 
een hybride opera als Antigone (1991, bij WALPURGIS) en De Afscheidssymfonie, die hij in 1999 samen 
met Jan Kuijken bij HETPALEIS maakte.

Braakland/Zhebilding (Stijn Devillé, Adriaan Van Aken) profileert zich expliciet als een gezelschap van ma-
kers en creëert theater ‘voor het oor’. Voorbeelden zijn Lev (2004, met muziek van Rudy Trouvé en Geert 
Waegeman) en Immaculata (2004, muziek van Youri Van Uffelen en Ephraïm Cielen). Het schrijven is een 
specifiek proces waarbij met metrum, ritmiek en scansie wordt gewerkt in het woord zelf, waardoor de tekst 
een eigen ritmiek ontwikkelt. Devillé: ‘Je zou onze voorstellingen met je ogen toe moeten kunnen beluis-
teren.’ Parallel met de tekst en geïnspireerd door dezelfde thematieken ontwikkelen de muzikanten hun 
partituur. Er wordt regelmatig ‘overgestoken’ van de ene zijde naar de andere, waardoor de muziek erg nauw 
verbonden raakt met de voorstelling, er als het ware van bij het begin wordt in ‘ingeschreven’. Of zoals De-
villé deze zoektocht naar een ‘auditieve vertelling’ benoemt: ‘Wij maken de soundtrack van je verbeelding.’ 

WALPURGIS, het ensemble rond zangeres Judith Vindevogel, vertrekt vanuit de gedachte van gemeen-
schappelijke creatie. Vindevogel benoemt het zo: ‘Ik beschouw mezelf als een tuinman. Ik heb een sterk 
idee over hoe mijn tuin er moet uitzien, en ik kies in functie daarvan bloemen, planten, bomen die de tuin 
mee vorm zullen geven. Maar al die elementen hebben hun eigen leven en hun eigen dynamiek, zodat de 
tuin er nooit zal uitzien zoals ik hem in gedachten had – we creëren hem immers samen. Als tuinman is 
het vooral mijn taak om ervoor te zorgen dat elk element zich maximaal kan ontplooien binnen het gro-
tere geheel.’ In de creaties van WALPURGIS staat de maker (zanger, muzikant) centraal. ZILKE - dood en 
ontwaken (2008) is een voorstelling gebaseerd op een tekst van Pieter De Buysser, met muziek van Peter 
Vermeersch. In het autoriteitsconflict tussen theater en muziek wil Vindevogel niet kiezen: ‘Er is wat mij 
betreft geen hiërarchische verhouding, ik schat het ene medium niet hoger in dan het andere – het gaat mij 
vooral om de dialoog tussen beide. Dat gesprek hoeft niet te leiden tot een consensus, want verschil kan 
net waardevol zijn, maar dat er überhaupt een dialoog is, is voor mij een noodzakelijke voorwaarde om over 
muziektheater te spreken.’

Binnen de hybride opera komen een aantal namen terug van regisseurs (en componisten) die we reeds 
eerder aantroffen bij het omgaan met repertoire. Het gaat om de duo’s Guy Cassiers/Kris Defoort (The 
Woman Who Walked into Doors (2001), Eric De Volder/Dick van der Harst (Diep in het bos, 1999), Wouter 
Van Looy/Jan Van Outryve (Dido, 2004), Simons en Koek/Wim Henderickx (Triumph of Spirit over Matter, 
2000). Walter Hus werkte voor de Decorte-cyclus tweemaal samen met Jan Ritsema (Meneer, de zot & tkint, 
2000 en Titus Andonderonikustmijnklote, 2002) en eenmaal met Cassiers (Bloetwollefduivel, 2001). In 
het werkproces van deze teams wordt intensief en constructief samengewerkt: de theatermaker beïnvloedt 
de compositie en bepaalt mee de structuur van het werk. Hoewel de componist autonoom creëert (niet op 
de vloer of op basis van improvisatie) en het eindresultaat een vastliggende partituur is, is de inhoudelijke 
impact van de theatermaker op het eindresultaat enorm. 
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Ook aan de zijde van de componisten zijn makers actief die nog een stap verder gaan: niet enkel zetten 
ze een organische samenwerking op met de regisseur, maar ze verlangen ernaar ook zelf het terrein van 
die regisseur te betreden en met hun muziek in te breken op de scenografie. Componisten als Dominique 
Pauwels en Eric Sleichim (Men in Tribulation, 2004; Intra-Muros, 2007) zien hun compositie niet enkel als 
een muzikale creatie, maar ook als een complete muziektheatervoorstelling of een scenische installatie. 
Eric Sleichim is daarin het extreemst. Hij regisseert zijn composities zelf – naar het voorbeeld van Heiner 
Goebbels komen compositie en regie uit één creatieve geest. Dominique Pauwels vertrekt samen met de 
auteur en regisseur vanuit de inhoudelijke dramaturgie en breekt met zijn muziek ook fysiek in op de voor-
stelling. Zijn muziek verstolt als het ware in de scenografie, zoals recent nog in Twee oude vrouwtjes (2008) 
of Judaspassie (2009, met Inne Goris en Pieter De Buysser).

Creaties in jeugdmuziektheater

Als we spreken over jeugdmuziektheater, gaat het vooral over nieuwe creaties, eerder dan over de opvoering 
van een vooraf gegeven repertoire. Jeugdtheater is traditioneel altijd al verbonden geweest met muziek – de 
oude Koninklijk Jeugd Theater-voorstellingen maakten quasi onveranderlijk gebruik van liedjes en muziek. 
Ook vandaag lijkt het medium muziek nog erg aantrekkelijk voor een jonger publiek. Een heleboel jeugd-
theaters creëren mét muziek (Wilde Dingen van Eva Bal, 2003; het recente Love van dezelfde maakster, 
2009) maar onder de noemer ‘muziektheater’ zoals supra gedefinieerd valt slechts één gezelschap. Theater 
De Spiegel, onder leiding van Karel Van Ransbeeck, vertrekt iedere keer van nul en stelt een productio-
neel dreamteam samen voor zijn voorstellingen, waarin muziek, figuren, objecten, beeld, klank en stem 
versmelten tot een nieuwe verteltaal. De artistieke kern zet de lijnen uit, maar het uiteindelijke artistieke 
resultaat wordt bepaald door de input van alle medewerkers. De Spiegel werkt samen met verschillende 
componisten, maar vooral Stefan Wellens lijkt een vaste gast (De Rode Draad/k, 2003; Carmina Bremana, 
2009). De laatste jaren focust Theater De Spiegel zich ook op een nieuwe doelgroep: de allerkleinsten 
(jonger dan drie).

An De Donder is een veelzijdig maker in wiens producties, voornamelijk ontwikkeld in de context van 
het jeugdtheater, muziek steeds een voedende rol heeft gespeeld: ‘Heel vaak wordt haar creatiedrang 
gevoed door muziek. [...] Muziek en muzikaliteit zijn constanten in het leven en werk van De Donder. Niet 
zelden ontstaat een idee voor een creatie door muziek of door een geluid (zoals het ruisen van de zee) 
in combinatie met haar gemoedstoestand of gedachten.’4 De manier waarop De Donder muziek en de 
muzikant op scène gebruikt, is de laatste jaren sterk geëvolueerd: waar ze in vroegere producties nog mu-
zikanten inzette als acteurs, lijkt ze in haar meest recente creaties meer en meer de muziek aan het woord 
te laten, zoals in het recente Twee oude vrouwtjes (2008). Als regisseur werkte De Donder zowel samen met 
WALPURGIS, LOD en Transparant. Tot de muzikanten/componisten waarmee ze creëerde, behoren onder 
meer Elvis Peeters (Nooit meer slapen, 1996) en Rik Verstrepen (Anton, 1999; De ontmoeting met een 
mens is altijd afmattend, 2001). Met Jan Van Outryve zal ze in 2011 Oerd maken. 

Daarnaast maken auteur en performer Elvis Peeters (Het laatste verlangen, 2000, met WALPURGIS) 
en regisseur-componist Bo Spaenc (Geen spijt – Leven en liedjes van Kleine Edith, 2008) muziektheater-
producties die, zeldzaam, buiten het klassieke instrumentarium vallen. Ze creëren een verbeeldingsvolle 
wereld met klank, net zoals ook sommige producties van Kunstenhuis Pantalone en Iota theater dat doen. 
Erg belangrijk voor de dynamiek van het veld zijn tenslotte de jongerenproducties – voor en met jongeren 
– waarvan Wouter Van Looy bij Transparant zijn handelsmerk heeft gemaakt (Arthur, 2005; Het meisje de 
jongen de rivier, 2006). Via zomerstages kunnen jonge zangers, regisseurs en componisten doorgroeien 
naar een professioneel niveau.

4. Els Van Steenberghe, ‘An De Donder. Troubadour in hoofdberoep’, uit het subsidiedossier 2010-2012 van LOD
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uitdagingen voor de toekomst

Vernieuwing van het repertoire

Het is opvallend hoe een aantal regisseurs, afkomstig uit het teksttheater, aanvankelijk een ‘experimentele’ 
periode doormaakte in de schoot van het muziektheater, om uiteindelijk toch te belanden bij de traditionele 
opera. Denken we aan de samenwerking Johan Simons/Paul Koek bij Hollandia, Guy Cassiers’ eerste pro-
ducties bij LOD (De zeven hoofdzonden, 1995) en wat deze makers nu doen in Parijs, bij de Vlaamse Opera 
of in de Scala van Milaan. Vanuit het onderzoeksparcours groeien ze door naar de grote operahuizen, maar 
cruciaal is dat ze hun bagage uit het muziektheater meenemen, waardoor ze de traditionele operavorm 
openbreken en vernieuwen van binnenuit. Deze creatieve injectie in het operagenre is volgens Guy Coolen 
een belangrijke opdracht voor het muziektheater. 

Daarnaast ligt een van de uitdagingen van het muziektheaterveld in het creëren van een nieuw repertoire 
dat de muzikale canon verrijkt. Een goede uitvoeringspraktijk lijkt daarin, paradoxaal genoeg, een soms 
belemmerende rol te spelen. De sterkte van een productie kan de toekomst van haar partituur bezwaren: 
de enscenering van The Woman Who Walked into Doors is bijvoorbeeld zo emblematisch geworden, dat het 
hergebruiken van Kris Defoorts partituur met een ander regieconcept ondenkbaar lijkt – de kracht van Guy 
Cassiers’ regie zorgde ervoor dat de partituur tot nu toe nog geen tweede leven heeft gekend.

De regisseur in een internationaal perspectief

Vanuit een internationaal perspectief is het precies de bijdrage van (theater)regisseurs die de Vlaamse 
muziektheaterpraktijk typeert. Het Vlaamse muziektheater lijkt zich enigszins anders ontwikkeld te hebben 
dan in de buurlanden. Daar vertegenwoordigen figuren als Christophe Marthaler, Heiner Goebbels, Georges 
Aphergis of Paul Koek op bijna emblematische wijze het muziektheater, op dezelfde manier als Anne Teresa 
De Keersmaeker in buitenlandse ogen wellicht samenvalt met ‘Vlaamse dans’. De genoemde figuren zijn 
regisseurs(-componisten) die voor het overgrote deel een muzikale achtergrond hebben en in hun loopbaan 
een duidelijke keuze hebben gemaakt voor muziektheater. De situatie in Vlaanderen is anders, in die zin dat 
onze grote regisseurs, vaak geworteld in het teksttheater, op een gegeven moment wel ‘langskomen’ bij het 
muziektheater maar niet uitsluitend op dat domein actief zijn. 

Vlaamse regisseurs leggen een vaak veelzijdig traject af, en voor het internationale potentieel van het 
Vlaamse muziektheater heeft dat voor- en nadelen. Het bemoeilijkt de identificatie van hun figuur met een 
genre: we hebben geen ‘koppen’ die het Vlaams muziektheater een herkenbaar gezicht geven. Daaruit volgt 
dat het brandpunt van het Vlaamse muziektheaterveld ligt bij de middelgrote en grote huizen, eerder dan 
bij de individuele makers. 

Het Vlaamse muziektheater staat er evenwel niet slecht voor. In het buitenland groeit de vraag naar creaties 
die niet enkel muzikaal maar ook scenisch sterk zijn, zegt Guy Coolen: ‘De koppeling van een goede regis-
seur aan een goede partituur is noodzakelijk voor het voortbestaan van het muziektheater. Kijk naar de 
opera: in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn er weinig grote werken geschreven. Enerzijds heeft dit 
te maken met een gebrek aan componisten die de interesse hadden in dit medium en de kracht om zo’n 
groot werk te schrijven, anderzijds heeft het ook te maken met de vaak zwakke libretti en een te beperkt 
inzicht in de dramaturgie. Een goed gecomponeerde opera, met een zwakke tekst, overleeft niet. Door in een 
vroeg stadium de regisseur te betrekken, kan dat euvel vaak worden voorkomen.’

Volgens Coolen doet het Vlaamse muziektheater het goed in het buitenland net door die koppeling van 
goede partituren aan ijzersterke regies. Bovendien denken makers als Ivo Van Hove en Guy Cassiers inter-
nationaal, wat hun creaties universeel verkoopbaar maakt. 
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Documenteren, en een nieuwe taal

Wie schrijft over muziektheater moet het doen met een gebrek aan bronnen. Wanneer het gaat over de uit-
voeringspraktijk kampt muziektheater in de eerste plaats met hetzelfde probleem als alle podiumkunsten: 
het is een vluchtig medium, verankerd in het hier en nu, waardoor er nauwelijks geheugen van bewaard blijft. 
Daarnaast stelt zich opnieuw een probleem van taal: er is de afgelopen twintig jaar geen specifiek jargon 
ontwikkeld om over muziektheater te spreken – in het beste geval worden muziektheaterproducties door 
operacritici ‘meegenomen’. Terwijl de theater- en dansontwikkelingen binnen de Vlaamse Golf al in de jaren 
1980 zelf werd becommentarieerd en dus gedocumenteerd door voortrekkers als dramaturge Marianne 
Van Kerkhoven, stonden voor het prille muziektheatergenre geen wetenschappers of critici op die een nieuw 
vocabularium bedachten. Muziektheater ontbeert een geschiedenis in feiten én in woorden, wat een scherp 
inzicht in het veld bemoeilijkt.

Om die redenen zijn OPERA XXI, de aanstormende biënnale voor hedendaags muziektheater, en het dossier 
dat VTi opbouwt rond muziektheater zo belangrijk. Deze tekst heeft in de eerste plaats de ambitie om een 
aanzet te zijn, een aansporing tot een verdere analyse van de sector én een zorgvuldiger bewaken van het 
geheugen van muziektheater – ook vanuit het standpunt van de regisseur. Partituren blijven bewaard, maar 
de vluchtige verschijning van de uitvoeringspraktijk verdient evengoed haar plek in de geschiedenis.

De jonge generatie

Een nieuwe generatie regisseurs is klaar om de eerste stappen in het muziektheaterlandschap te zetten. 
Voor het eerst beschikken ze over een klein stukje geschiedenis om zich toe te verhouden. Het is een ge-
schiedenis die zich herhaalt, want de muziektheatermakers die nu naar voren treden werken opnieuw niet 
in ‘exclusiviteit’ binnen het veld, maar het zijn ten tweede male regisseurs van zeer divers pluimage. Inne 
Goris, Pieter De Buysser en LOD maakten samen de Judaspassie (2009). In de muzikale dansvoorstellingen 
van Thomas Hauert en zijn ZOO-kompanen krijgt muziek een dragende rol, zoals in 5 (2003), geïnspireerd 
op een polyfonisch motet van Brückner. De Vlaamse Opera zet Luc Brewaeys en Stef Lernous van Abattoir 
Fermé samen aan het werk voor een opera die in het voorjaar van 2011 klaar moet zijn. Ruud Gielens 
tastte met Singhet ende weset vro (2006) en Revue (2008) al de grenzen van het genre af, maar wil nu 
een echte opera regisseren. Muziektheater duikt op in onverwachte hoeken: aan de kleinkunstafdeling van 
de voormalige Studio Herman Teirlinck (nu onderdeel van Hogeschool Antwerpen) studeren muzikanten af 
met een sterke theatrale verbeelding, zoals Liesa Van der Aa. Aan het Conservatorium Gent wordt nagedacht 
over een opleiding muziektheater. Voorlopig lijkt het veld nog niet meteen te lijden aan bloedarmoede... Het 
Vlaamse muziektheaterlandschap van de toekomst belooft even diffuus én dynamisch te worden als dat 
van vandaag – een reden te meer om het te koesteren. 

Evelyne Coussens schrijft als freelance cultuurjournalist voor verschillende media (Zonemagazines, 
rekto:verso, Etcetera). In 2008-2009 neemt ze deel aan het Corpus Kunstkritiek van VTi.
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De laatste jaren heeft VTi een traditie opgebouwd om de discussie over trends in de podiumproductie te 
onderbouwen met materiaal uit de VTi-databank. Die bevat onderzoeksklare gegevens over professionele 
producties van Vlaamse producenten uit de periode tussen 1993-1994 en 2004-2005 (twaalf seizoenen 
waarin het Podiumkunstendecreet van kracht was). In Metamorfose in podiumland. Een veldanalyse distil-
leerden we uit dit materiaal enige tendensen voor het geheel van de podiumkunsten. We stelden onder 
meer vast dat de productie in de onderzochte periode groeide, dat individuele kunstenaars zich steeds meer 
als zelfstandige spelers profileren, dat er meer in samenwerkingsverbanden geproduceerd wordt en dat de 
productie internationaliseert.

Na de publicatie van de veldanalyse in 2007 diepten we resultaten uit voor verschillende subdiscipli-
nes en subsectoren, zoals dans (Kanaries in de koolmijn. Masterplan voor dans in Vlaanderen en Brussel, 
2007) en kinder- en jongerenpodiumkunsten (POP-UP! De plek van kinderen en jongeren in een dynamisch 
podiumlandschap, 2009). In de vorige editie van Courant zoomden we - in de context van het repertoirede-
bat - ook in op de positie van auteurs binnen het (tekst)theater.

In dit nummer gebruiken we hetzelfde materiaal om te focussen op muziektheater. De invalshoek is 
vergelijkbaar met de deelstudies over dans en kinder- en jongerenpodiumkunsten. De centrale vraag is 
opnieuw hoe een bepaald subsegment zich verhoudt tot het geheel van de podiumkunsten. Lopen de 
tendensen in de pas, of zijn er afwijkingen die licht werpen op wat typisch is voor dit subsegment? Welke 
organisaties nemen de productie van muziektheater voor hun rekening?

Methode

VTi houdt sinds decennia informatie bij over professionele podiumproducties waarbij Vlaamse gesubsidi-
eerde organisaties betrokken waren. Welke producties werden er gemaakt? Hoeveel seizoenen werden die 
hernomen? Welke podiumkunstenaars en producenten kregen credits voor die producties? Elke productie 
krijgt in de databank een fiche waarop gegevens van flyers en programmabrochures worden vermeld: titel, 
premièredatum, seizoen, cast, producenten en coproducenten, en genres. Voor de periode 1993-1994 tot 
en met 2004-2005 bevat de databank in het totaal 6.653 producties, hernemingen inbegrepen.

In wat volgt bakenen we in dit bredere geheel een subsegment ‘muziektheater’ af, dat in het totaal 
1.038 producties bevat. Deze selectie kwam niet tot stand op basis van institutionele criteria, maar is ge-
baseerd op kwaliteiten van producties. We nemen producties op in het subsegment muziektheater op basis 
van twee criteria: genrelabels gekleefd aan producties en informatie over casts.

het oplossend vermogen 
van muziektheater
trends in de productie van muziektheater (1993-2005)

Joris Janssens
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Genrelabels

Alle producties in de databank krijgen een of meerdere genreclassificaties mee. Net als bij het invoeren 
van de credits richten we ons daarvoor op informatie die door producenten en spreiders wordt aangeleverd. 
Door de jaren heen zijn er erg veel verschillende labels en genre-aanduidingen gebruikt, in wisselende com-
binaties. Om die veelheid overzichtelijk te maken, hebben we ze in Metamorfose in podiumland geclusterd 
tot vijf categorieën: ‘theater’, ‘dans’, ‘muziektheater’, ‘kinder- en jeugd’ en een restcategorie ‘andere discipli-
nes’. Voor de volledige lijst van subgenres verwijzen we naar Metamorfose in podiumland (te downloaden 
via www.vti.be/metamorfose). Voor muziektheater is het belangrijk te vermelden dat zowel opera als andere 
vormen van muziektheater op deze manier meegenomen worden. En ook musical, in zoverre er een link is 
met het gesubsidieerde circuit (wel de musicals van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, (nog) niet die 
van Music Hall).

Live muziek op scène

Als we in Metamorfose in podiumland over de muziektheaterproductie spraken, was dat enkel op basis van 
de genrelabels. Voor deze nieuwe cijferoefening hebben we een extra verfijning doorgevoerd. Nader inzicht 
compliceerde het gebruik van ‘muziektheater’ als genrelabel, bijvoorbeeld bij de producties van Alain Platel: 
La Tristeza Complice (1995) kreeg het label ‘muziektheater’, maar Iets op Bach (1998) en Wolf (2003) 
louter ‘dans’. Op basis van de voorstellingen zelf is dat onderscheid problematisch, vermoedelijk vindt het 
zijn oorsprong in het feit dat La Tristeza Complice een coproductie was van Les Ballets C de la B met een 
muziektheatergezelschap, Het muziek Lod (heden LOD).

Allicht spelen er bij de labeling van producties als ‘muziektheater’ door producenten en spreiders heel 
uiteenlopende motieven mee: institutioneel, artistiek-inhoudelijk, communicatief... Dat laat zijn sporen na 
in de VTi-databank. Om de afbakening van het subsegment muziektheater zuiverder te maken, werken we 
hieronder tevens met informatie over de cast van de producties. Podiumproducties waarbij muziek live 
op scène werd gebracht, nemen we eveneens mee in het segment ‘muziektheater’. We baseerden ons op 
functie-omschrijvingen waaruit blijkt dat er live muziek is, zoals ‘zanger’, ‘sopraan’, ‘orkestmeester’..., naast 
ook collectieve omschrijvingen, zoals ‘vocaal ensemble’ of ‘orkest’. De consequentie is wel dat de sluis 
wat breder wordt opengezet en dat ook sommige dansproducties van Rosas of Les Ballets C de la B mee 
opgenomen worden.

Kort samengevat: als we binnen het geheel van de Vlaamse podiumkunsten een subsegment ‘muziekthe-
ater’ afbakenen, dan gaat het niet om de output van alleen producenten die de opdracht hebben om mu-
ziektheater en/of opera te produceren. We baseren ons op eigenschappen van afzonderlijke producties. We 
gaan na hoe die zich verhouden tot de rest van de podiumproductie tussen 1993 en 2005. Welk aandeel 
van de producties combineert muzikale en theatrale expertise? Zit het gebruik van live muziek op scène 
in de lift? 

Vervolgens is de institutionele inbedding van deze producties de belangrijkste onderzoeksvraag. We 
weten welke producenten credits kregen voor de muziektheaterproducties. We hebben informatie over hun 
herkomst (op basis van adresgegevens) en hun subsidiestatus. Zo krijgen we zicht op vooral de internatio-
nalisering en de beleidsmatige ondersteuning van de muziektheaterproductie tussen 1993 en 2005.
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het aandeel ‘muziektheater’ in het geheel van de podiumkunsten

Binnen de podiumkunsten tellen we in het totaal 6.653 producties, inclusief hernemingen. Daarvan mogen 
we er volgens de hierboven gehanteerde definitie 1.038, ongeveer een zesde dus, rekenen tot het muziek-
theatersegment. 

De onderstaande grafiek laat de evolutie zien van het aantal producties, zowel voor het segment ‘mu-
ziektheater’ als voor wat er buiten valt. We periodiseren de onderzochte tijdspanne volgens de vierjarige 
logica van het Podiumkunstendecreet. Er waren drie opeenvolgende subsidieperiodes van vier seizoenen, 
waarin podiumorganisaties erkend en gesubsidieerd konden worden. Hoe is de verdeling van het aantal 
producties voor elk van die drie subsidieperiodes?

De staafjes op grafiek 1 geven voor elk van de drie opeenvolgende subsidieperiodes weer hoeveel 
producties we tellen in respectievelijk het segment ‘muziektheater’ en de rest van de podiumproductie (ex-
clusief muziektheater). De absolute waarden - aantallen producties dus - zijn weergegeven op de linker Y-as. 
De curven, die zich verhouden tot de procentuele waarden die we terugvinden op de rechter Y-as, geven 
het groeitempo weer van de twee segmenten. Daarbij vergelijken we de twee laatste subsidieperiodes met 
de waarde uit 1993-1997, die we gelijkstellen aan honderd procent. Zo kunnen we het groeitempo van het 
muziektheatersegment goed vergelijken met de evoluties binnen de rest van de podiumkunsten.

grafiek 1: evolutie aantal producties in de segmenten ‘muziektheater’ en wat erbuiten valt
 

Zowel het segment muziektheater als dat wat erbuiten valt, groeien in de onderzochte periode, maar de 
groeicurves hebben een andere vorm. 

De groeicurve in het muziektheater wijkt af van de trend die we in Metamorfose in podiumland schets-
ten voor het geheel van de podiumkunsten. Sinds 1993, de start van het Podiumkunstendecreet, is de 
productie van podiumkunsten in Vlaanderen sterk toegenomen. Die groei bleek echter in eerste instantie 
te situeren vóór de eeuwwisseling. Na 2000 nam de productie niet meer zo sterk toe. In de periode 2001-
2005 gaat muziektheater dus tegen de trend in. Terwijl in de rest van de podiumkunsten de groei dan stilvalt 
(en zelfs negatief wordt), blijft de productie van muziektheater sterk stijgen.
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Hoe valt die opmerkelijk sterke toename van de productie te verklaren? Verschillende factoren kunnen een 
rol spelen, zowel institutioneel als artistiek-inhoudelijk.

•	 Meer	productionele	slagkracht	door	het	Podiumkunstendecreet? De groei van de productie hebben 
we in Metamorfose in podiumland gerelateerd aan de diversificatie van het landschap. In 1993 was 
het landschap nog heel sterk getekend door het Theaterdecreet, dat van kracht was tussen 1975 en 
1993. Pas vanaf 1993 konden ook dans- en muziektheaterproducenten en kunstencentra erkend en 
gesubsidieerd worden via het Podiumkunstendecreet. Op die manier kwam ook een decretale categorie 
‘muziektheater’ op de kaart, om plaats te maken voor cross-overs in de podiumkunsten. Van de vandaag 
gesubsidieerden waren LOD, Muziektheater Transparant en WALPURGIS er toen al bij. Als opvolger van 
het Theaterdecreet leidde het Podiumkunstendecreet tot een diversificatie in het landschap. Het heeft er 
onder meer voor gezorgd dat ook muziektheaterproductie meer slagkracht kreeg, zowel door projectsub-
sidies als door de mogelijkheden om producenten vierjarige enveloppes te geven. 

•	 Toenemende	internationale	coproductiesteun?	Uit Kanaries in de koolmijn. Masterplan voor dans in 
Vlaanderen en Brussel (VTi, 2007) bleek dat ook de dansproductie na 2000 heel sterk doorzette, tegen 
de trend voor het geheel van de podiumkunsten in. Het Podiumkunstendecreet heeft daarin een belang-
rijke rol gespeeld, maar vooral ook een toenemende inbreng van buitenlandse (co)producenten. In welke 
mate kan ook een toenemende internationalisering van de coproductiepraktijk de groei in het segment 
muziektheater verklaren?

•	 Meer	muziek	op	scène?	Een derde verklarende factor zou kunnen zijn dat de plek van muziek op scène 
in de loop van de onderzochte periode belangrijker geworden is: niet alleen doordat de productionele 
sterkte van muziektheatergezelschappen is toegenomen, maar ook omdat andersoortige producenten 
(theater- of dansgezelschappen) meer en meer met live muziek zijn gaan werken.

Komt de groei in het muziektheater er door de toenemende slagkracht van muziektheaterproducenten, de 
internationalisering van de productie of door het feit dat heel diverse gezelschappen steeds meer muziek 
op scène zijn gaan gebruiken? We kunnen deze drie hypothesen toetsen door een nadere blik op de ach-
tergrond van de muziektheaterproducenten die de groei gerealiseerd hebben.

hoofdproducenten en partnerships

In het totaal werkten er 518 verschillende producenten mee aan de 1.038 muziektheaterproducties in 
de VTi-databank. Niet al die organisaties leverden een even intense bijdrage. Sommigen waren betrokken 
bij meer dan honderd producties, terwijl 254 producenten slechts aan één enkele productie meewerkten. 
Niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de bijdrage verschilt. 207 producenten traden op als 
uitvoerend producent; de 311 anderen leverden enkel coproductiesteun.

De VTi-databank maakt het tot op zekere hoogte mogelijk om de verschillen tussen zij die meer of minder 
betrokken waren, in rekening te brengen. Informatie over de budgetten van de producties hebben we niet. Op 
basis van de geafficheerde informatie maken we wel een onderscheid tussen hoofd- en coproducenten1. 

Grafiek 2 laat zien welke de meest actieve producenten zijn in het muziektheatersegment. Voor elke 
organisatie verzamelden we het aantal credits tussen 1993 en 2005. Daarbij maken we een onderscheid 
tussen hoofdproductiecredits (oranje) en partnerships (blauw). Dat levert een toptwintig op.

1.  De inbreng van organisaties in een productie wordt in de praktijk op diverse manieren omschreven. Voor dit onder-
zoek zijn we op zoek gegaan naar de productionele verantwoordelijkheid. In eerste instantie identificeren we voor elke 
productie één (maximaal twee) hoofdproducenten. Daarnaast komen uiteenlopende vormen van partnerships in het 
vizier: inbreng in natura, verhoogde uitkoopsommen, afspraken over premièrereeksen, diverse financiële regelingen 
en daadwerkelijke gezamenlijke productie. Al deze verschillende manieren om een bijdrage te leveren, vatten we 
hieronder samen als ‘partnerships’.
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grafiek 2: toptwintig meest actieve producenten van muziektheater 1993-2005

Bovenaan de lijst verschijnen de usual suspects: eerst de operahuizen, die in de onderzochte periode elk 
meer dan honderd credits verzamelden, meteen daarna de muziektheatergezelschappen die gedurende 
langere tijd subsidies kregen via het Podiumkunstendecreet. Maar in de lijst valt vooral de diversiteit op in 
de achtergrond van de betrokken organisaties. Er is het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, dat in de onder-
zochte periode ook musicals op het getouw zette (er was een musicalafdeling, stopgezet in 2004). We zien 
ook de productie van dansgezelschappen als Rosas en Les Ballets C de la B: niet hun gehele productie, 
maar enkel de producties waarin met live muziek werd gewerkt. Er is ook de bijdrage van theatergezelschap-
pen: Ensemble Leporello, Victoria, HETPALEIS, Toneelhuis, Het Net... Opmerkelijk is dat - op Leporello na - 
vele theatergezelschappen tegelijk als hoofd- en als coproducent actief zijn (zo coproduceerde bijvoorbeeld 
Het Toneelhuis in deze periode al werk van Wayn Traub). 

Daarnaast verschijnen in de lijst ook een aantal kunstencentra en festivals die hoofdzakelijk actief zijn als 
coproducent van muziektheatergezelschappen uit binnen- en buitenland: Vooruit, Kaaitheater, deSingel, 
Kunstenfestivaldesarts en Festival van Vlaanderen... Opvallende verschijning in de lijst van coproducenten 
is Théâtre de la Ville uit Parijs: dit huis dankt zijn hoge positie in de lijst niet in de eerste plaats aan een 
partnerschap van in Vlaanderen als dusdanig gesubsidieerde muziektheatergezelschappen, maar aan een 
jarenlange samenwerking met theater- en dansgezelschappen als Rosas, Needcompany, Les Ballets C de la 
B... Verderop in de tekst hebben we een lijstje van de meest actieve buitenlandse coproducenten.

De bovenkant van de piramide is natuurlijk maar één kant van het verhaal. Grafiek 2 geeft slechts de 
toptwintig van de muziektheaterproducenten weer (4% van de organisaties, die anderzijds wel 41% van de 
productie voor hun rekening nemen). In wat volgt bekijken we de opkomst van de coproductiepraktijk en de 
achtergrond van producenten voor het geheel van de muziektheaterproductie.
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opkomst van de coproductiepraktijk

In de periode 1993-2005 is de productiemodus binnen de podiumkunsten sterk veranderd. In Metamor-
fose in podiumland bleek de opkomst van de coproductiepraktijk een van de meest opvallende tendensen 
te zijn. Werd de meerderheid van de producties aan het begin van de jaren 1990 nog geproduceerd door 
één enkele organisatie, dan gebeurt dat vandaag steeds meer in een netwerkomgeving - in samenwerking 
met partners met heel verschillende achtergronden, uit binnen- en buitenland. Het is een trend die aanzette 
in de jaren 1980, en sinds de invoering van het Kunstendecreet allicht nog is geïntensiveerd. Een nieuwe 
editie van de veldanalyse, voorzien voor medio 2011, zal daarover uitsluitsel geven.

Intussen kunnen we veilig stellen dat er ook in het segment muziektheater duchtig gecoproduceerd wordt. 
Bij de 1.038 producties werd er in totaal 2.184 keer een organisatie als producent vermeld. 

Gemiddeld zijn er bij een muziektheaterproductie dus iets meer dan twee producenten betrokken. Gemid-
delden kunnen grote verschillen maskeren. Daarom is het beter producties te clusteren naargelang van het 
aantal producenten. Was er in de loop van de onderzochte periode een belangrijke toename van de fre-
quentie van de coproductiepraktijk? Hoe verhouden de gemiddelden in het muziektheater zich ten opzichte 
van het geheel van de podiumkunsten? 

grafiek 3: aantal producenten per productie (enkel muziektheater)
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De grafiek laat zien hoe ook in het muziektheater coproduceren steeds meer de gangbare praktijk geworden 
is tijdens de periode van het Podiumkunstendecreet. In 1993-1997 werd de meerderheid van de produc-
ties - 71% om precies te zijn - nog gerealiseerd door één enkele organisatie. In de periode 2001-2005 is 
dat nog maar 39% en zijn de meerderheid coproducties. 

Vergelijken we deze grafiek met de gegevens voor het geheel van de podiumkunsten (gepubliceerd in 
Metamorfose in podiumland), dan blijkt een en ander in het segment ‘muziektheater’ iets sneller te verlopen 
dan in het geheel van de podiumkunsten. In het geheel van de podiumkunsten daalt het aantal producties 
dat door een enkele producent gerealiseerd wordt, van 80% (in de periode 1993-1997) over 64% (in 
1997-2001) naar 52% (in 2001-2005). In muziektheater gaat dat cijfer van 71% over 50% naar 39%. Bij 
de opkomst van de coproductiepraktijk in de podiumkunsten is er wat de muziektheaterproductie betreft 
dus sprake van een faseverschil. Net als bij dans overigens, waar alles nog sneller gaat: daar is in 2001-
2005 minder dan een derde van de productie door een enkel gezelschap gemaakt.

Waarom wordt er zoveel samengewerkt in het muziektheater? Er zijn artistieke en economische re-
denen. Muziektheaterproducties zijn per definitie interdisciplinair en vragen om de combinatie van zeer 
specifieke artistieke competenties. Samenwerkingsverbanden kunnen erop gericht zijn om partners met 
uiteenlopende vormen van expertise bij elkaar te brengen.2 (Bij The Woman Who Walked into Doors werkte 
Ro Theater samen met De Munt en de Filmfabriek.) 

Economische noodzaak speelt ook een rol. Niet toevallig wordt er precies in dans en muziektheater 
meer samengewerkt dan in de rest van de podiumkunsten. Beide subdisciplines hebben met elkaar ge-
meen dat ze relatief dure, want arbeidsintensieve vormen van podiumkunst zijn. Bij muziektheater heb je 
vaak grote casts – door de betrokkenheid van acteurs en (ensembles van) zangers/muzikanten, door de 
keuze voor een bepaald repertoire,... – soms grote casts. Samenwerken zorgt voor de mogelijkheid om 
producties te realiseren op een schaal die een gezelschap alleen niet aankan.

subsidiestatus

Tussen 1993 en 2005 raakten steeds meer organisaties betrokken bij de productie van muziektheater. In 
1993-1997 tellen we 125 verschillende muziektheaterproducenten, in 1997-2001 zijn er al 207 en in 
2001-2005 stijgt het aantal tot 381: meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van de eerste subsidiepe-
riode. Steeds meer gezelschappen zijn muziektheaterproducties gaan maken: het aantal hoofdproducenten 
verdubbelt, van 64 in 1993-1997 tot 128 in 2001-2005, en veel sneller nog stijgt het aantal organisaties 
dat zich beperkt tot coproductiesteun.

Een blik op de achtergrond van de muziektheaterproducenten zal allicht licht werpen op motieven achter de 
toenemende samenwerking. In wat volgt kijken we naar het land van herkomst en – voor de Belgische orga-
nisaties – naar de subsidiestatus van de producenten. We werken om te beginnen met vier overkoepelende 
categorieën: ‘Podiumkunstendecreet’, ‘andere subsidies’, ‘buitenlandse organisaties’ en een restcategorie 
van ‘niet-gesubsidieerde Belgische organisaties’. Daarvan nemen we er nadien enkele meer gedetailleerd 
onder de loep.

Podiumkunstendecreet
Als ‘Podiumkunstendecreet’ typeren we organisaties die gedurende een bepaalde subsidieperiode een be-
roep deden op structurele of projectmatige middelen van de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van het 
Podiumkunstendecreet. Hieronder vallen om te beginnen de structureel erkende organisaties. In de periode 
1993-1997 betrof het enkel theater-, dans- en muziektheaterorganisaties en kunstencentra; sinds 1999 
ook festivals. Werkplaatsen zijn pas sinds 2006 erkend, met ingang van het Kunstendecreet.

2. Daarbij hoort wel de volgende noot: soms is op flyers en brochures de inbreng van muziekensembles niet altijd weer-
gegeven als coproductie, maar op het niveau van de cast (zoals: ‘muziekuitvoering: Ictus’).
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Projectmiddelen werden volgens het decreet toegekend aan aparte producties, niet aan organisaties. In wat 
volgt werken we toch met een subcategorie ‘projectgezelschappen’. Daarmee bedoelen we organisaties die 
in een bepaalde subsidieperiode minstens één keer aanspraak konden maken op projectsubsidies. 

Tussen 1993 en 2005 stroomde een aantal organisaties in/uit het Podiumkunstendecreet. Om die 
reden hebben we organisaties niet voor de hele periode één label toegekend. Het werd voor elk van de 
drie subsidieperiodes opnieuw bekeken. In de loop van de onderzochte periode kunnen producenten dus 
‘migreren’ van de ene categorie naar de andere.

Wat de als muziektheater gesubsidieerde organisaties betreft, kunnen we algemeen constateren dat 
de doorstroming van projectmatige naar structurele ondersteuning in de onderzochte periode heel beperkt 
was. Het kwam twee keer voor. Opera Mobile kreeg projectsubsidies in 1993-1997 en structurele in 1997-
2001. Na 2001 was de organisatie niet meer actief. Theater de Spiegel – niet echt een nieuwkomer, want 
opgericht in 1965 – was projectmatig gesubsidieerd in 1997-2001 en structureel in 2001-2005.

andere subsidies
De categorie ‘andere subsidies’ omvat organisaties die gesubsidieerd zijn, maar niet volgens het Podium-
kunstendecreet. We hebben het om te beginnen over nominatim subsidies in de Vlaamse cultuurbegroting. 
Wat het muziektheatersegment betreft, is Vlaamse Opera het belangrijkste voorbeeld. We hebben het ook 
over organisaties die Vlaamse subsidies krijgen van buiten de cultuurbegroting of van overheden op andere 
niveaus (federaal, lokaal, Europees). In een aantal eerder uitzonderlijke gevallen – bijvoorbeeld via Europe-
se culturele hoofdsteden Brussel 2000 en Brugge 2002 – treden deze overheden ook zelf op als producent. 
Voor muziektheater is De Munt – een federaal gesubsidieerde instelling – de belangrijkste speler.

Niet onbelangrijk zijn ook de credits van cultuurcentra. In de onderzochte periode tellen we zo’n veertien 
CC’s die muziektheaterproducties coproduceerden. Ook afstudeerprojecten van podiumopleidingen vinden 
hun weg naar de podiumdatabank van VTi. Maar de categorie ‘andere subsidies’ zal in de muziektheater-
productie vooral doorwegen omdat de operahuizen hier zijn ondergebracht.

Buitenland
‘Buitenlandse organisaties’ hebben een domicilie buiten België. Hier brengen we een onderscheid aan op 
basis van geografische criteria. We gaan er straks uitvoerig op in.

Een ‘niet-gesubsidieerde’ restcategorie
Ten slotte is ‘niet-gesubsidieerd’ een restcategorie. De vrije sector volgen we niet systematisch op. Het gaat 
hier dus meestal om niet-gesubsidieerde producenten die wel banden hebben met het gesubsidieerde 
circuit: doordat ze in andere periodes wel gesubsidieerd waren of omdat hun werk gecoproduceerd wordt 
door gesubsidieerde organisaties. Ook organisaties uit andere kunstensectoren vallen onder deze catego-
rie. We tellen nogal wat muziekensembles, onder meer Beethoven Academie, Champ d’Action, Aka Moon, 
Galacticamendum, Ictus, Blindman... (We gaven hierboven al aan dat de bijdrage van dergelijke ensembles 
soms op het niveau van personencredits is weergegeven. Als de bijdrage van orkesten op deze manier is 
gecrediteerd, dringt dat niet door in de onderstaande tabel en grafiek.) 

De tabel laat zien hoeveel organisaties er van de bovenstaande types voorkwamen in de drie subsidiepe-
riodes, evenals het totale aantal productiecredits voor elk van deze types. Zo kunnen we zien welke organi-
satietypes de grootste bijdrage leverden aan de (toenemende) productie van muziektheater. De bijhorende 
grafiek is gebaseerd op de gegevens over het aantal credits.
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grafiek 4: achtergrond productiecredits muziektheater

credits organisaties % credits % organisaties

1993-1997 buitenland 63 45 16% 36%

anders gesubsidieerd 132 18 33% 14%

Podiumkunstendecreet 175 43 44% 34%

niet-gesubsidieerd 30 19 8% 15%

1997-2001 buitenland 145 77 21% 37%

anders gesubsidieerd 204 35 30% 17%

Podiumkunstendecreet 265 61 39% 29%

niet-gesubsidieerd 67 34 10% 16%

2001-2005 buitenland 318 169 28% 44%

anders gesubsidieerd 229 50 20% 13%

Podiumkunstendecreet 459 95 41% 25%

niet-gesubsidieerd 115 67 10% 18%

De groei van de productiecredits tekent zich af in alle categorieën. De trendlijnen zijn echter het meest 
uitgesproken voor buitenlandse organisaties en de Podiumkunstendecreetgezelschappen. 

•	 Het	aantal	buitenlandse	credits	stijgt	van	63	in	1993-1997	tot	318	in	2001-2005:	in	absolute	termen	
een stijging van 16% naar 28% van het totale aantal credits. De waarden liggen hoger dan in het geheel 
van de podiumkunsten (daar gaat het van 11% naar 19%) en lager dan in dans (daar gaat het van 27% 
naar 33%).

•	 Ook	opvallend	is	de	toenemende	inbreng	van	door	het	Podiumkunstendecreet	ondersteunde	organisaties.	
Het aandeel van het Podiumkunstendecreet in het totaal blijft in relatieve termen min of meer stabiel. In 
absolute termen stijgt het aantal credits van door het Podiumkunstendecreet ondersteunde organisaties 
van 175 naar 459. 

0

100

200

300

400

500

1993-1997 1997-2001 2001-2005

115

67

30

459

265

175

229
204

132

318

145

63

buitenland
anders gesubsidieerd
podiumkunstendecreet
niet-gesubsidieerd



PERSPECTiEVEn oP hET LAndSChAP

42 43>> NAAR DE INHOUDSTAFEL 43

Internationalisering en de toenemende productionele slagkracht binnen het Podiumkunstendecreet lijken 
dus belangrijke factoren om het stijgende aantal producties in het segment muziektheater te verklaren. In 
de onderstaande twee kapittels zullen we deze categorieën van dichterbij onderzoeken. Eerst kijken we naar 
de achtergrond van de buitenlandse organisaties. Vervolgens plooien we de categorie van het Podiumkun-
stendecreet open en zoomen we in op de bijdrage van de verschillende decretale subcategorieën aan de 
muziektheaterproductie.

Inzoomen op het buitenland

In de gehele periode 1993-2005 tellen we in het totaal 215 buitenlandse producenten die een bijdrage 
leverden aan het Vlaamse muziektheater. Het gaat hoofdzakelijk om coproductiesteun, maar de inbreng van 
belangrijke coproducenten als Kunstenfestivaldesarts, deSingel of Vooruit zorgt ervoor dat de internationale 
uitwisseling niet alleen een kwestie van nemen, maar ook van geven is. Vlaamse kunstencentra en festivals 
investeren ook in het werk van buitenlandse gezelschappen. 

De internationale dimensie is in het muziektheater iets sterker ontwikkeld dan in het geheel van de podi-
umkunsten. Misschien zorgt de muzikale component ervoor dat een muziektheaterproductie zich minder 
dan louter tekstueel georiënteerd werk laat inperken door lands- of taalgrenzen. Anderzijds kunnen ook 
economische motieven een rol spelen: net in het segment muziektheater tellen we erg veel partnerships. 
De handen in elkaar steken kan leiden tot meer grootschalige producties, met de mogelijkheid om muziek 
ook live te brengen. Het is echter oppassen met veralgemeningen over het internationale potentieel van 
‘muziektheater’. Ten slotte verenigt ons segment ‘muziektheater’ heel diverse institutionele circuits. Niet 
alle muziektheaterproducenten blijken even actief op de internationale coproductiemarkt. Voor de grotere 
spelers – naast de operahuizen ook Transparant, LOD en WALPURGIS – is dat wel het geval. Maar de interna-
tionale dimensie van ons segment wordt ook opgekrikt door de aanwezigheid van internationaal opererende 
theater- of dansgezelschappen en coproducenten.

Wie zijn de belangrijkste buitenlandse coproducenten in het segment ‘muziektheater’? De meerderheid 
(124) leverde slechts een eenmalige bijdrage. De volgende grafiek lijst de belangrijkste buitenlandse part-
ners op: iedereen die in de periode 1993-2005 minstens vijf keer betrokken was bij een Vlaamse muziek-
theaterproductie. 

grafiek 5: toplijst buitenlandse producenten

Théâtre de la Ville (FR, Paris)
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Ook in deze lijst valt een grote diversiteit op. Ook hier zijn er organisaties die zich in hoofdzaak met muziek-
theater bezighouden en andere die een brede waaier aan activiteiten ontplooien. Opvallend is wel dat vele 
van deze producenten de Vlaamse institutionele grenzen overstijgen. De topper – Théâtre de la Ville – was 
in mindere mate betrokken bij de producties van Vlaamse muziektheater- en operagezelschappen. Maar 
vele andere in de lijst – Hebbel-Theater, South Bank Centre, Wiener Festwochen, Rotterdamse Schouwburg 
– hebben met Vlaamse partners met heel diverse achtergronden samengewerkt. Van duidelijk afgelijnde 
opera-, muziektheater- of andere circuits is er niet echt sprake. 

De topproducenten blijken vooral in de buurlanden gehuisvest. Als we naar de volledige lijst van buitenlandse 
producenten kijken, dan blijkt de herkomst diverser. Op de volgende landkaarten is voor vierjarige subsidie-
periodes het aantal credits geclusterd volgens herkomst: eerst per continent, vervolgens binnen Europa nog 
eens per land. We contrasteren de periode 1993-1997 met 2001-2005. Telkens geven we een kaart met de 
verdeling van de productiecredits per continent, nadien zoomen we in op landen binnen Europa.

grafiek 6. herkomst productiecredits 1993-1997 (per continent)

grafiek 7. herkomst productiecredits 2001-2005 (per continent) 
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grafiek 8. herkomst europese productiecredits 1993-1997 (per land)

grafiek 9. herkomst europese productiecredits 2001-2005 (per land)
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Vergelijken we de wereldkaart van 1993-1997 met die van 2001-2005, dan blijkt de muziektheaterpro-
ductie in zekere zin te ‘globaliseren’. In de periode 1993-1997 is de achtergrond van de producenten nog 
bijna exclusief Europees. Wat de rest van de wereld betreft kan enkel een incidenteel samenwerkingsver-
band met de VS worden aangestipt – Brooklyn Academy of Music was in 1993-1994 coproducent van een 
Muntproductie (The Cave).

In de periode 2001-2005 blijken er wel partnerships met producenten uit alle windstreken. Alle continenten 
zijn nu vertegenwoordigd, hoewel we ook zien dat de cijfers sterk variëren. In hoofdzaak gaat het nog steeds 
om Europese credits (264). Verder is Noord-Amerika het enige continent waar tijdens de vierjarige periode 
meer dan tien credits geraapt zijn. Naast Europa verschijnen de andere werelddelen allemaal op de kaart, 
maar van een structurele samenwerking lijkt hier voorlopig nog geen sprake.

De internationale dimensie in het muziektheater blijft dus in eerste instantie een Europees gegeven. En als 
we op de grafieken 7 en 8 inzoomen op landen binnen Europa, blijkt dat er ook daar wel degelijk nog blinde 
vlekken zijn. Binnen Europa is de samenwerking vooral in het westen merkbaar – zelfs tot in de periode 
2001-2005. Want als in de laatste periode het aantal Europese credits toeneemt, is dat exclusief te danken 
aan de intensiverende samenwerking binnen West-Europa. Het oosten van het continent komt voorlopig niet 
op de coproductiekaart.

Inzoomen op Podiumkunstendecreet

Naast de categorie ‘buitenlandse organisaties’ was op grafiek 4 deze van organisaties gesubsidieerd binnen 
het Podiumkunstendecreet de belangrijkste groeipool. Het Podiumkunstendecreet maakte zoals gezegd een 
onderscheid tussen verschillende categorieën van organisaties, elk met een eigen beoordelingscommissie 
en -criteria. Eén daarvan is muziektheater. Op grafiek 10 tellen we voor elke subsidieperiode het aantal 
credits op per decretale subcategorie. De stippellijnen geven de trends weer.

grafiek 10: Inzoomen op Podiumkunstendecreet
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Hoe verhoudt de groei van de muziektheaterproductie zich tot de subcategorieën van het Podiumkunsten-
decreet? Opvallend is dat in de verschillende subsidieperiodes het andere organisaties zijn die de groei 
voor hun rekening nemen. 

De groei in de periode 1997-2001 komt vooral op rekening van de muziektheaterstructuren en de 
kunstencentra. In deze twee categorieën zien we in deze periode ongeveer een verdubbeling van het aantal 
credits (van 45 naar 83 voor de muziektheaterstructuren; van 32 naar 66 bij de kunstencentra). 

In de periode 2001-2005 zet deze groei zich niet door. Het aandeel van de kunstencentra stagneert. 
Dat van de muziektheaterstructuur stijgt nog wel, maar de groei remt duidelijk af. Op dit moment zijn het 
andersoortige organisaties die opvallend sterk op de kaart komen, met name de theater- en dansstructuren. 
Vergeleken met de periode 1993-1997 is de muziektheaterproductie van – of het gebruik van live muziek 
op scène door – theater- en dansgezelschappen in de periode 1997-2001 stabiel gebleven. Maar in de 
periode 2001-2005 is er bij theater sprake van bijna een verdrievoudiging van dit type van producties, bij 
dans is die verdrievoudiging meer dan gerealiseerd.

slotsom: het oplossend vermogen van muziektheater

In het geheel van de Vlaamse podiumproductie bakenden we een segment ‘muziektheater’ af, op basis van 
genrelabels en informatie over de cast van de producties. Op belangrijke punten gedraagt dit segment zich 
anders dan de rest van de podiumkunsten. Kijken we om te beginnen naar de groei van de Vlaamse podium-
productie in de periode 1993-2005, dan wijkt de trend voor muziektheater enigszins af. Buiten het muziek-
theater valt de groei na het jaar 2000 stil. In het muziektheater blijft de productie ook nadien sterk groeien.

Hoe kunnen we deze toenemende groei van de muziektheaterproductie verklaren? Verschillende fac-
toren spelen een rol. De opkomst van de coproductiepraktijk, en dit in een steeds meer internationale 
omgeving, neemt gedurende de gehele onderzochte periode toe. Uit de grafieken blijkt dat er in het mu-
ziektheater meer wordt gecoproduceerd dan in de rest van de podiumkunsten, en dit in een netwerk dat 
ook bovengemiddeld internationaal getint is. Nogal wat muziektheaterstructuren hebben een internationale 
werking; daarnaast zijn er nogal wat internationaal opererende theater- en dansgezelschappen die vaak 
met live muziek werken.

Internationalisering is echter niet de enige factor die de groei van het muziektheatersegment verklaart. 
1993 was het jaar waarin het Podiumkunstendecreet het Theaterdecreet van 1975 afloste. Dat heeft voor 
een enorme dynamiek gezorgd. Naast theatergezelschappen konden nu ook dans- en muziektheatergezel-
schappen structureel erkend en gesubsidieerd worden. We zien in 1993-1997 dus de decretale instroom 
van een aantal muziektheatergezelschappen, waarvan er sommige vandaag nog steeds actief zijn. Die 
organisaties maken ook een groeiproces mee. De startenveloppes waarmee zij in 1993 in het decretale 
systeem verschenen, waren zeer bescheiden. In de loop van de onderzochte periode namen de middelen 
stelselmatig toe. Transparant startte in 1993-1994 met een jaarlijkse toelage van een miljoen BEF, Het 
muziek Lod met 2,5 miljoen. In 1996 kregen beide gezelschappen iets meer dan 7 miljoen BEF en vanaf 
1997-1998 vijftien miljoen BEF. In dezelfde periode steeg WALPURGIS van 3,5 miljoen BEF naar 8 miljoen 
BEF. Deze investering heeft zijn effect op de groei van de productie vanaf de jaren 1990 niet gemist.

In de periode 2001-2005 maakten de genoemde gezelschappen opnieuw een belangrijke sprong: de 
subsidiebedragen verdubbelden. De enveloppes van Het muziek Lod en Transparant stegen boven de 30 
miljoen BEF, bij WALPURGIS naar 16 miljoen. Opnieuw zien we dat de productie toeneemt: van 83 naar 103. 
Maar tegelijk slaat de categoriële verwarring binnen het Podiumkunstendecreet toe. De grote groei van het 
segment muziektheater komt in deze periode vooral op rekening van theater- en dansgezelschappen, die 
opvallend plots meer gebruik zijn gaan maken van muziek op scène.

Voor een deel heeft dit te maken met individuele verhalen. Vanaf 2001-2005 is Ensemble Leporello 
– waarvan vele producties in het muziektheatersegment zijn opgenomen – structureel gesubsidieerd als 
theatergezelschap. Maar de trend is algemener. In Metamorfose in podiumland argumenteerden we op 
basis van de cijfers al dat de productie ‘hybrider’ werd, dat er meer cross-overs zijn van theater en dans 



46 47

PERSPECTiEVEn oP hET LAndSChAP

47>> NAAR DE INHOUDSTAFEL

met andere artistieke disciplines, inclusief muziek. Die boom van interdisciplinariteit is allicht niet helemaal 
terug te brengen tot artistieke overwegingen; ook toegenomen economische mogelijkheden spelen een rol. 
In 2001-2005 bezorgde minister Anciaux de podiumkunsten een subsidie-injectie van een half miljard 
Belgische frank. In Metamorfose in podiumland – en hierboven op grafiek 1 – zagen we dat die injectie niet 
leidde tot een toename van het aantal producties. Maar blijkbaar was er wel een investering in de kwaliteit 
ervan. We zien meer kunstenaars met een meer diverse achtergrond. In Metamorfose in podiumland zagen 
we al dat de casts vanaf 2001 weer groter werden, nadat ze in 1997-2001 sterk waren gekrompen. De 
cijfers in deze bijdrage suggereren dat er ook meer middelen voorhanden waren om met live muziek op 
scène aan de slag te gaan. Allicht maakte de inhaalbeweging van Anciaux een kwalitatieve investering in 
de producties mogelijk.

In de periode 1993-2005 is in de Vlaamse podiumkunsten de plek van muziek op de scène gaandeweg 
belangrijker geworden. Een steeds groter aandeel van de podiumproducties bevat naast een theatrale ook 
een muzikale component. Verschillende dynamieken spelen een duidelijk gefaseerde rol: in de jaren 1990 
nemen vooral de muziektheaterstructuren de groei voor hun rekening, na de eeuwwisseling komen theater- 
en dansgezelschappen sterker op de kaart. 

Het gevolg is allicht een inhoudelijke verbreding van wat we onder ‘muziektheater’ verstaan. In de jaren 
1990 was dit type van werk nog voorbehouden voor producenten met een heel specifieke opdracht, die 
met hun werk ook nadrukkelijk een plek innamen binnen een muziektheatertraditie. Uit de cijfers valt dat 
uiteraard niet meteen af te leiden, maar we kunnen aannemen dat de institutionele verbreding die we vanaf 
de eeuwwisseling zien, ook met artistiek-inhoudelijke consequenties gepaard gaat. Het onderscheid tus-
sen ‘theater’, ‘muziektheater’ en ‘opera’ wordt minder scherp. Allicht is er sprake van een breed spectrum, 
gaande van een meer ondergeschikte aanwezigheid van muziek op scène tot een nadrukkelijke en zelfre-
flectieve profilering van de muzikale component.

Een en ander doet de vraag rijzen naar de beleidsmatige ondersteuning van muziektheater. In welke mate 
bestaat vandaag de noodzaak om ‘muziektheater’ te behandelen als een bepaalde decretale categorie? En 
in welke mate is het überhaupt nog mogelijk om muziektheater institutioneel en/of artistiek af te zonderen? 
De grenzen tussen de traditionele subdisciplines zijn al een tijdje aan het schuiven, zowel inhoudelijk als 
institutioneel. In welke mate zal een aparte beoordelingscommissie muziektheater zich van andere criteria 
en een ander referentiekader bedienen dan voor ‘andere’, steeds meer hybride voorstellingen? ‘Door de 
explosie van multimedia en nieuwe multidisciplinaire vormen in het muziektheater is het uiterst moeilijk 
voor een beoordelingscommissie om een sluitende definitie als criterium te gebruiken’, schrijft Pieter Ver-
straete elders in dit nummer. Los daarvan leiden de ontwikkelingen tot een steeds onduidelijkere positie 
van organisaties die – zo bleek uit Metamorfose in podiumland – in toenemende mate hun activiteiten di-
versifiëren, wat het moeilijk maakt om zich voor het geheel van hun werking tot één subdisciplinair bepaalde 
beoordelingscommissie te richten.

Op zijn minst is de vraag naar het specifieke statuut van een subsector ‘muziektheater’ binnen het 
bredere geheel van de podiumkunsten aan de orde. Wat ooit een duidelijk afgescheiden sector was, lijkt 
vandaag op te gaan in een groter geheel. In welke mate is dat een probleem? Werkt de verwarring productief 
of juist verlammend? Zorgt ze voor nieuwe dynamiek - doordat kruisbestuivingen tussen verschillende, voor-
heen gescheiden sectoren kunnen ontstaan (bijvoorbeeld gerenommeerde theaterregisseurs die zich aan 
opera of muziektheater wagen)? Of is een mogelijk gevolg dat een specifieke expertise – het combineren 
van muzikale en theatrale elementen in een consequent dramaturgisch geheel – niet meer als dusdanig 
(h)erkend wordt? Vandaag is de vraag naar de eigenheid van muziektheater ook op andere vlakken aan de 
orde: niet alleen in de beleidsmatige ondersteuning, maar ook wat betreft de rol van opleidingen, de plek 
van repertoire, de blik van de kritiek, publiekscommunicatie... Het zijn allemaal thema’s die verderop in deze 
Courant door verschillende betrokkenen worden opengeplooid.

Joris Janssens is onderzoeker bij VTi.
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Braakland/ZheBilding Compagnie KAiET! LOD
De Kolonie MT Muziektheater Transparant De 
Bloedgroep Service to Others (Het Verbond) 
Theater De Spiegel PantaloneTheater Taptoe 
Salomee Speelt Tirasila Compagnie Carlotta 
Muziektheater van Zilverpapier WALPURGIS 
Surf naar www.vti.be/muziektheater voor
een profielschets van deze gezelschappen 
Vlaamse Opera Roodvonk Zomeropera Alden 
Biesen Musical van Vlaanderen Les Rêveurs 
Sont Maltraités De Bovenkamer Timecircus  
Ademnood De Munt Wentelteefjes/Spoor13  
Muzi a Zeny In Vitro Judas Theaterproducties 
De Dagen De Eilandverkaveling 2fabrieken 



48 49

inLEidinG

>> NAAR DE INHOUDSTAFEL

Braakland/ZheBilding Compagnie KAiET! LOD
De Kolonie MT Muziektheater Transparant De 
Bloedgroep Service to Others (Het Verbond) 
Theater De Spiegel PantaloneTheater Taptoe 
Salomee Speelt Tirasila Compagnie Carlotta 
Muziektheater van Zilverpapier WALPURGIS 
Surf naar www.vti.be/muziektheater voor
een profielschets van deze gezelschappen 
Vlaamse Opera Roodvonk Zomeropera Alden 
Biesen Musical van Vlaanderen Les Rêveurs 
Sont Maltraités De Bovenkamer Timecircus  
Ademnood De Munt Wentelteefjes/Spoor13  
Muzi a Zeny In Vitro Judas Theaterproducties 
De Dagen De Eilandverkaveling 2fabrieken 



PERSPECTiEVEn oP hET LAndSChAP

50 51>> NAAR DE INHOUDSTAFEL 51
En volgend jaar uw kop, Walpurgis, 2008-2009 - foto Stef Depover
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In het artikel ‘Opera’ maakt Ruth Towse in A handbook of cultural economics1 een stand van zaken op 
van economisch onderzoek in dit deel van het kunstbedrijf. Towse is professor-emeritus aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam, waar ze als econome tien jaar verbonden was aan de faculteit Historische en 
Kunstwetenschappen. In haar academische loopbaan, die startte begin jaren 1960, deed ze onderzoek 
naar de arbeidsmarkt voor scheppende en uitvoerende kunstenaars (met onder andere een studie naar 
het inkomen van zangers), de economische impact van het kunstenbeleid en het (relatieve) belang van het 
auteursrecht voor de inkomenszekerheid van kunstenaars.

Ruth Towse leidt haar artikel in vanuit de observatie dat opera altijd wordt beschouwd als de duurste van 
de podiumkunsten: ondanks de hoge prijs van de tickets, is er nog een aanzienlijk deel van het beschikbare 
overheidsbudget voor kunst nodig om operahuizen te laten voortbestaan. Dit staat tegenover het elitaire 
imago (zo zou de opera in het Verenigd Koninkrijk in 2001 7% van de bevolking hebben bereikt). De analyse 
van de economie van de opera is een complex verhaal dat Ruth Towse helder schetst. 

1  De economische geschiedenis van de opera, ontstaan als hofkunst in Italië in de zeventiende eeuw, 
is een eerste factor. Tijdens de achttiende en negentiende eeuw kende opera een internationale ont-
wikkeling: overal in de wereld werden schouwburgen gebouwd met een capaciteit van 600 tot 1500 
plaatsen. Impresario’s hadden de keuze uit een leger van goedkope musici en koorzangers. Ze kozen 
een paar sterren voor de solo’s en kwamen uit de kosten met de recette.

2  Nu kan de opera niet overleven zonder hulp van de overheid, al verschilt de organisatie ervan. In 
Duitsland en Italië zijn operagezelschappen soms nog overheidsinstellingen. Hier werd voor het Angel-
saksische model gekozen: private non-profitorganisaties die met een belangrijke steun van de overheid 
(subsidie en infrastructuur) een eigen artistiek en financieel beleid voeren. Een derde zakenmodel is 
dat van de operafestivals: geconcentreerd in tijd en plaats, meestal in de zomer wanneer de operahui-
zen vakantie nemen.

3 Een opvallende factor is het overwegend historische repertoire. Er bestaat een internationale canon die 
garant staat voor publiek succes. Hedendaagse creatie in de opera valt minder in de smaak en is nog 
meer afhankelijk van subsidie. Vast staat dat het repertoire ook invloed heeft op de productiekosten: 
de grote bezetting van koor en orkest, het aantal solisten, de gevraagde hoge kwaliteit van bepaalde 
rollen. Tot vandaag herkennen we restanten van de overwegend negentiende-eeuwse productietraditie.

4 Gezien de nood aan voldoende financiële middelen werken operahuizen aan de differentiatie van 
ticketprijzen: de exclusiviteit van een première of van een internationale sterdirigent of -solist wordt 
doorgerekend. Onderzoek naar het belang van abonnementsformules (minder gebruikelijk in het Ver-
enigd Koninkrijk dan hier) zou volgens de auteur nieuw licht kunnen werpen op de mogelijkheid om bij 
het publiek meer interesse te wekken voor minder bekend repertoire.

volgens het boekje 
cultuureconomisch onderzoek van opera

Nikol Wellens

1.  Ruth Towse in A handbook of cultural economics, 2003, p. 344-348.
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5 Er bestaat een verscheidenheid aan internationaal economisch onderzoek naar het management van 
operahuizen. Vanaf de jaren 1970 verhoogt de algemene inflatie de kost van uitbating en productie. Dit 
gaat ten koste van het artistiek budget voor zangers en musici. Tegelijk is er een terugtrekking van de 
overheid uit de instellingen en een overschakeling op enveloppensubsidie. 

 Binnen het kader van dit overzichtsartikel heeft Towse niet de ruimte om stil te staan bij de resultaten 
van onderzoek over de verschillende manieren waarop de verzelfstandigde operahuizen extra eigen 
inkomsten werven: sponsoring, coproductie, overdracht van rechten, vermarkting van publicaties, CD’s 
en DVD-opnames...

Ruth Towse besluit met een oproep tot meer internationaal vergelijkend onderzoek naar deze twee tenden-
sen in het beleid: 

- Scheiding tussen productiehuizen en het infrastructuurbeheer, naar het model van Het Muziektheater in 
Amsterdam dat een ‘bewonerstheater’ is voor Het Nationale Ballet, De Nederlandse Opera en Holland 
Symfonia, en daarnaast een gastprogrammering presenteert.

- Noodzaak van een eigen vast koor en orkest of dansgezelschap, een zogenaamde operationele ‘make 
or buy’ beslissing.

Jammer dat het opzet van het artikel in A handbook of cultural economics niet toelaat om deze laatste 
thema’s beter uit te werken. Ingegeven door de toenemende druk van de financiering van opera op de 
overheid, krijgen ze door de terloopse vermelding een legitimiteit die haaks staat op de nuance die we uit 
ander werk van deze auteur kennen. Uiteenlopend cultuureconomisch onderzoek wees meer dan eens uit 
dat besparingsconcepten ontwikkeld in industriële zakenmodellen niet altijd klakkeloos vertaald kunnen 
worden naar een arbeidsintensieve en diverse artistieke praktijk met de opdracht om bredere lagen van de 
bevolking te laten participeren.

Nikol Wellens is zakelijk leider van VTi.
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‘Oké, ik kan het nog begrijpen wanneer een publiek fluit, boe roept, en dingen 
in het rond gooit [...] nadat het iets heeft gehoord dat hem niet aanstond. 
Maar dat ze naar een theater komen, geld betalen voor een kaartje, en 
vervolgens gewoon niet wíllen luisteren, dat gaat mijn verstand te boven.’

Luigi Russolo, L’arte dei rumori, 1913

Toen opperfuturist Luigi Russolo voor het eerst zijn intonarumori (‘lawaaitoonmachines’) presenteerde aan 
het grote publiek, waren rellen niet van de lucht. De ruim tweeduizend toeschouwers pikten het niet dat 
een paar veredelde machinisten in concertornaat uitpakte met een muziekdoos die gerommel en gepruttel 
uitspuwde. Hoe banaal. De charlatans!

Vreemd genoeg kampen wij theatergangers van een kleine eeuw later met hetzelfde probleem als het 
publiek van toen. Drie problemen, om precies te zijn. 

Russolo heeft tot op heden gelijk als hij zegt dat er iets schort aan de houding van de gemiddelde thea-
terbezoeker. Net zoals ‘kijken’ en ‘zien’, zijn ‘horen’ en ‘luisteren’ twee. We hebben doorgaans een voorstelling 
wel gezien, in het beste geval gehoord, maar hoogstwaarschijnlijk niet beluisterd.

Een gebrekkige auditieve opvoeding zit daar voor iets tussen. We zijn immers producten van een uitge-
sproken oog-centrische cultuur. Maar onze cognitieve vaardigheden schieten van nature eveneens te kort. 
Een voorbeeld ter illustratie. Onlangs kreeg ik een document vanwege mijn werkgever dat een warm pleidooi 
hield voor het gebruik van visuals tijdens de lessen. Want onderzoek had uitgewezen dat bij 83% van de 
mensen het vermogen om informatie op te nemen afhankelijk is van het zien. Slechts 11% vertrouwt meer 
op zijn oren. Helemaal ontstellend: drie uur na de informatie-overdracht is slechts 20% van het gehoorde 
in het geheugen blijven hangen, tegenover 75% van het geziene. 

Wanneer we tijdens onze foyerklets een voorstelling overlopen, zullen we dus niet lang stilstaan bij 
de geluiden die onze oren zijn binnengedrongen. En als we dat toch doen, dan stuiten we op het derde 
probleem. We kunnen onze ervaring niet goed verwoorden. Wij anaurabeten moeten ons behelpen met 
het vocabulaire dat we hebben. Bijgevolg beginnen we geluid en muziek te behandelen alsof het beelden 
zijn. Via het gebruik van visueel geïnspireerde metaforen beginnen we plaatjes of kleuren te plakken op 
wat we menen gehoord te hebben. Bijvoorbeeld ‘een klankdecor’ dat iets weghad van een ‘oorlog’, of 
‘duister’ aandeed. 

Dit is niets meer of minder dan een krampachtige verbalisering van zintuiglijke onmacht.

het zit in een theater  
en maakt geluid... 
de geluidsontwerper: het spook tussen ‘muziek’ en ‘theater’

Daniëlle de Regt
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Wie	is	toch	die	man	met	die	laptop?

De enige tastbare rest die hint op het feit dat we getuige zijn geweest van een voorstelling die wel degelijk 
audiovisueel was, is het programmablaadje. Meestal heel bescheiden, ergens in de staart van de credits, 
vind je de aanstichter van onze verwarring. We hebben hem terminologisch gedomesticeerd tot ‘geluidsont-
werper’. Maar ‘muziek’, ‘geluid’, ‘klank’ of ‘soundscape’ kunnen even goed. Dit Babel aan drassige functie-
omschrijvingen verraadt al dat hij of zij ook met een probleem zit. Een drieledige identiteitscrisis, zo je wil. 
Al dan niet pardoes aangepraat door de discoursmachine die die blaadjes produceert vanuit het besef dat 
het lezerspubliek hoofdzakelijk bestaat uit dovemansoren.

Een beetje sinds de futuristen, maar toch vooral sinds John Cage, hebben geluid, muziek en stilte 
binnen de akoestische ruimte dezelfde sonore status gekregen. Als architect van zo’n ruimte moet je je 
dus willens nillens met al die bouwstenen bezighouden. Zo bekeken houdt om het even welke artistieke 
input-omschrijving steek.

Daarnaast besta je in onze cultuur pas als je in beeld bent. Daar wringt het schoentje. Door een paar 
technologische revoluties, meer bepaald de elektrische en de digitale, kan geluid perfect op eigen benen 
staan. Met de uitvinding van achtereenvolgens de telefoon, de radio en de grammofoon, was geluid schizofoon 
geworden. Het kon losgemaakt worden van zijn bron. Sinds de bandrecorder kon het ook nog eens door de 
tijd reizen via het mechanisme van terug- en vooruitspoelen. Maar dit is klein bier in vergelijking met de mo-
gelijkheden die de computer biedt. Hij kan geluid oproepen dat niet eens een aanwijsbare bron heeft. Iemand 
die klank produceert met een laptop, is in eerste instantie niet zozeer bezig met het ordenen van stiltes en 
geluiden. Hij programmeert een efemere partituur die conform het binaire talstelsel uit slechts twee steentjes 
opgetrokken is. ‘Bit’ staat gelijk aan ‘1’ en ‘0’. Eens een voorbedachte som op basis van die twee eenheden 
kloppend is gemaakt, is de fysieke aanwezigheid van een geluidsontwerper volstrekt overbodig. Zowel op het 
podium, als ernaast. Geluid heeft zijn ontwerper nergens voor nodig om gehoord te kunnen worden.

De laatste mogelijkheid om ons op zijn artistieke inbreng te attenderen, is de manier waarop de voor-
stelling waaraan hij meewerkte, geafficheerd wordt.

Natuurlijk nemen we het tegenwoordig niet meer zo nauw met labels. Theater, daar kunnen we ons vanal-
les bij voorstellen sinds we het erkend hebben als ‘postdramatisch’. Narratieve lijnen moeten de wetten 
van de logica niet meer volgen, tekst is zelfs niet altijd nodig, en alle elementen van een voorstelling zijn 
fundamenteel gelijkwaardig. We zijn er ook al in geslaagd onze hardnekkige neiging af te zweren om dans 
en beweging als directe uitlopers van elkaar te beschouwen. 

In onze omgang met ‘muziektheater’ hebben we ons echter nog niet zo voortvarend betoond. Van alle 
podiumgenres denkbaar, koesteren we hiervan de zuiverste illusie. Ons muziektheatrale fantasma bestaat 
uit een complex circuit van een componist die een partituur heeft uitgeschreven, acteurs die acteren, 
zangers die zingen en muzikanten die een instrument bespelen. Hun acties smelten samen tot een to-
taalkunstwerk door een verzoenende dramaturgie te installeren die de compatibiliteit van alle onderdelen 
effectief, affectief en logisch maakt. Die acteurs kunnen al eens dansers zijn, bij wijlen kunnen muzikanten 
en zangers beginnen acteren. Maar dat zijn in se geen ingrepen die ons muziektheatrale oerbeeld op zijn 
grondvesten doet schudden. 

Ik kan me slechts één voorbeeld voor de geest halen van een voorstelling die aangekondigd werd als 
muziektheatervoorstelling, geproduceerd was door een gezelschap gesubsidieerd als dusdanig, en toch 
weinig overeenstemde met bovenstaand idee. In Nest (2004) van Muziektheater Transparant is buiten 
acteur Steven Van Watermeulen op scène geen levend wezen te bekennen. Dankzij Senjan Jansen slaagde 
hij erin zich te ontpoppen tot almachtige schizofreen. Hij kon spreken als hij zweeg, deed dat met een 
indrukwekkend arsenaal aan stemmen, en als klap op de vuurpijl kon hij dat zelfs vanuit de nok van de 
Bourla of vanonder een zitje doen. De theatrale ruimte waarin we ons bevonden, was feitelijk een akoesti-
sche ruimte.

Ongetwijfeld zal ik voorstellingen gemist hebben die zich even weerbarstig opstelden tegenover het ver-
wachtingspatroon dat impliciet verscholen lag in hun classificatie. Maar op basis van wat ik wel gezien heb, 
kan ik me moeilijk van de indruk ontdoen dat in het geval ‘muziektheater’ fantasma, perceptie-handicap en 
voorstellingspraktijk elkaar bijzonder vreedzaam gedogen.
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Omgekeerd zijn er ook een pak theater- en dansvoorstellingen die net zo goed door het leven hadden 
kunnen gaan als ‘muziektheater’. Omdat ze een zorgvuldig geconstrueerde akoestische ruimte evoceren. 
Gestut door een specifieke geluidsdramaturgie die de theatraliteit vormgeeft die uit die ruimte ontspringt. 
En zo ontstaan er een klank- en een theaterruimte die met elkaar beginnen te resoneren. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan de voorstellingen die Jansen met Abke Haring en Bart Meuleman maakte. Of het werk van 
Christoph De Boeck binnen dansgezelschap deepblue. Voor Über (2007) van Sanne van Rijn wist Yves De 
Mey, a.k.a Eavesdropper, een monumentale, naturalistisch ogende café-scenografie van Anna Viebrock om 
te turnen tot een klankdecor in de terechte zin van het woord. De muren leken te ademen. Het geluid van de 
eindeloze rij zacht rinkelende flesjes opende de deur naar een magische plaats, ergens in de achterbuurt 
van je onderbewuste. Het sluimerende geweld dat je tot in je vezels raakte tijdens het bekijken van Inne 
Goris’ Naar Medeia (2008), kon zo diep grijpen door De Meys subtiele spel met lage frequenties. Geluiden 
die je niet meer kunt horen, maar nog wel kan voelen.

U zag De Mey nog nooit in actie, heeft misschien niet veel over hem gehoord, maar u heeft hoogst-
waarschijnlijk al wel veel van hem gezien. Van De Leenane Trilogie tot Icarus/Man-o-war, van W@ = D@ tot 
Scratching the Inner Fields; De Mey bespookt ons sinds jaar en dag.

Keepin’ it real

Vaak blijken pogingen tot terminologische domesticatie bij nadere inspectie symptomen te zijn van een 
onderliggende, verzwegen kwestie. Vermoedelijk ook in dit geval. Ik zag ze onlangs nog treffend gethe-
matiseerd in Objects in mirror are closer than they appear van Salva Sanchis. In deze voorstelling staat 
geluidsontwerper Peter Lenaerts met zijn batterij techniek open en bloot aan de zijkant van het podium 
opgesteld. Op het einde zingt Georgia Vardarou ‘(Hit me) baby one more time’. Het is te zeggen, zij play-
backte, terwijl Tarek Halaby naast Lenaerts de zangpartij voor zijn rekening nam. Achteraf bleek echter dat 
lang niet iedereen dat zo had gezien. Terwijl Halaby geenszins weggemoffeld was en de (vermeende) stem 
van Vardarou logischerwijs vragen had moeten oproepen door haar relatief zware timbre. Hoe kan dat nu? 
Hebben we iets niet wíllen zien?

Laat ons eerlijk zijn. We hebben geaccepteerd dat ons theater postdramatisch van aard is. Wat we 
echter nooit hebben kunnen loslaten, is onze neiging authenticiteit toe te dichten aan mensen van vlees en 
bloed. De idee ‘muziektheater’ en grosso modo ook de podiumpraktijk bedoeld met ‘muziektheater’ veron-
derstellen bijgevolg de fysieke aanwezigheid van levende wezens. De toeschouwer, alle postdramatische op-
voeding ten spijt in de vorm van een vermoeiende reeks schijn-knipoog-zijn-knipoog-schijn-voorstellingen, 
blijft hardnekkig geloven dat die authentiek móeten zijn. Bijgevolg is hun klankproductie dat ook. We zien ze 
immers gewis en waarachtig musiceren. 

Kortom, ‘post-humaan’ muziektheater is vooralsnog een paar bruggen te ver in onze belevingswereld. 
Het is tekenend dat Steven Van Watermeulen in Nest het podium deelde met poppen. Er werd met andere 
woorden een bijkomende menselijke aanwezigheid gesimuleerd om de gehoorde stemmen van een, welis-
waar ambigue, oorsprong te voorzien.

De muziektheaterinstallatie Stifters Dinge van Heiner Goebbels dan, vorig jaar te zien op het Kunsten-
festivaldesarts? Ja en nee. Ja: buiten de twee technici die aan het begin van de voorstelling de installatie 
prepareerden, kwamen er inderdaad geen mensen aan de pas. Nee: zoals de titel al verraadt, werden er wel 
degelijk personen op een of andere manier impliciet aanwezig gesteld. Bijvoorbeeld door het gebruik van 
gesproken citaten. Daarnaast vertoonde de mechaniek van de installatie heel wat antropomorfe trekjes.

Stifters Dinge demonstreerde overigens heel mooi wat nu precies de harde kern van onze koudwater-
vrees is. Wie de besprekingen van Goebbels voorstelling erop naslaat, ziet een verbazingwekkend homo-
gene semantische wolk ontstaan. Een kleine greep uit de ervaringsbeschrijvingen: ‘horror’, ‘apocalyptisch’, 
‘doods’, ‘mysterieus’, ‘duivels’ en ‘Het Ding’. Nog frappanter is dat quasi alle critici openden met de mede-
deling dat er geen mensen meededen, om vervolgens ergens in de recensie zich over de vraag te buigen 
hoe en in welke mate hun zintuigen bedot werden. Een recensent met pak ‘em beet beeldende kunst als 
werkterrein zou het niet in zijn hoofd halen om zich bezig te houden met de eerste vraag. En die tweede is 
eigenlijk ook bizar. Stipuleert het contrat social van het theater niet dat je je als toeschouwer met weder-
zijdse goedkeuring onderwerpt aan een web van manipulaties? 
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Dit heeft allemaal verdacht veel weg van een articulatie van een diepgeworteld wantrouwen, om niet te 
zeggen existentiële angst, die blijkbaar collectief gedeeld wordt.

Waarschijnlijk zijn we dus gewoon een beetje bang van geluidsontwerpers. Bovendien zijn wij spectators 
ook erg gesteld geraakt op spektakel. Hoe spannend kan het zijn, staren naar een laptop bediend door een 
nerdy kerel wiens enige rekwisiet een kluwen kabels is?

In de muziekwereld heeft men ook ooit met die vraag geworsteld. ‘Muziek’ en ‘theater’ zijn van oudsher 
met elkaar verbonden als een Siamese tweeling. Ieder concert is tegelijkertijd theater. Denk aan glamrock-
band Kiss en hoe die zijn shows opfleurde met gepimpte SM-pakjes, bloedfonteinen en kilo’s make-up. 
Maar ook aan de klassiek geschoolde concertmuzikant, strak in het pak terwijl hij zijn publiek ritueel ge-
stroomlijnd begroet.

Toen kwam die vervloekte computer. Een hoogst ontspannend ogend muziekinstrument, dat ook nog 
eens verkeerdelijk de suggestie wekte dat de muzikant slechts op een paar knopjes hoefde te drukken en 
hopla, de processor klaarde de rest van de klus.

Kraftwerk heeft daar een goeie grap van gemaakt. Halverwege hun concerten vervingen ze zichzelf door 
mannequins. Als je gedoemd bent om muziek te maken in hetzelfde tijdperk als Kiss, is dit zonder meer de 
beste strategie tot theatralisering, alsmede een guitige vorm van sensibilisering.

Peter Lenaerts zal misschien met dezelfde publieksbewerkende missie in het achterhoofd zijn compu-
ters ostentatief op het podium hebben neergepoot voor Objects in mirror... Net zoals Christoph De Boeck, 
toen hij met zijn Mac op schoot Some notes are (2006) doodgemoederd opende. Zijn zachte getik op het 
toetsenbord werd vervormd tot nukkige aanslagen op een typemachine. 

Inderdaad. De theaterbezoeker die zijn diepste vertwijfelingen niet kan of wil horen, moet maar starten 
met ze onder ogen te zien.

Daniëlle de Regt is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen, departement theaterweten-
schap. Daarnaast recenseert ze dans en theater voor De Standaard.
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trust, Braakland/zheBilding, 2006-2007 - foto Bart Grietens
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Mijn ervaringen als lesgever aan studenten van zo-
wel de afdelingen Muziek als Woord, leerden me 
dat er voor velen een diepe kloof bestaat tussen 
beide. Er is ongetwijfeld van nature een intrinsiek 
verschil in de beleving van beide disciplines. Maar 
dit verschil is perfect overbrugbaar, de neuzen die-
nen echter forcément in dezelfde richting gezet 
worden, en dat komt niet vanzelf. Hoe vroeger dit 
gebeurt in de opleiding van kinderen en jongeren, 
hoe beter. Gelukkig zijn er de nodige witte raven 
die dit doen. 

de realIteIt

Studenten in een woord- of dramarichting maken 
hun studiekeuze omwille van een passionele, en 
veelal intuïtieve fascinatie voor woord en theater. 
Vaak is hun liefde voor muziek ook groot, maar 
de kennis ervan eerder beperkt. Ze richten zich 
op een klein segment uit de totale muziekproduc-
tie, vaak waar tekst of drama een belangrijke rol 
spelen, zoals chanson, pop, musical... Hierbij is 
hun rationele kennis en duiding van muziek (mu-
ziektheorie, vormanalyse, geschiedenis) miniem. 
Als zij woord en muziek gaan combineren, krijgt 
de muziek in de meeste gevallen een secundaire 
en puur illustratieve rol toebedeeld: een afspiege-
ling van de rol van muziek in onze commerciële 
maatschappij.

Omgekeerd geldt hetzelfde ook vaak voor de 
muziekstudenten. Vervuld van de magie van mu-
ziek an sich hebben ze weinig notie van de be-
tekenis, werking en beïnvloeding op muziek van 
(lied)teksten, libretti, en theatrale en retorische ef-
fecten. Literatuur, poëzie en retoriek mogen er zijn, 
maar laat ons vooral genieten van het muziekspe-
len op zich. Eenmaal professioneel actief zijn vele 
muzikanten weinig geïnteresseerd in bijvoorbeeld 

theatrale elementen bij muziek. Of zijn ze simpel-
weg niet gewoon om er mee om te gaan.

de fata Morgana

Nochtans zijn muziek en theater kinderen uit het-
zelfde gezin. Muziek, in welke stijl dan ook, is een 
taal, met spel en grammatica, met zinsbouw en 
retoriek, met vorm en voordracht. Taal en theater 
hanteren dezelfde parameters als muziek: melodie, 
ritme, timbre, dynamiek, articulatie... Beide discipli-
nes bestaan pas echt als ze geënt zijn op vakman-
schap, en via intens spelplezier vorm krijgen in een 
gerijpte opvoeringspraktijk.

De basis van communicatie is het aftasten 
van eigen en andermans grenzen, het eigen eiland 
verlaten. Het gevaar bij woord- en muziekstudenten 
bestaat dat ze te veel op hun eigen paradijselijke 
eiland in het zonnetje willen liggen. De kloof is ech-
ter niet zo diep, het water is niet zo woelig als het 
lijkt. Het geïnteresseerd exploreren van elkaars ei-
land bevrucht beiden...

MuzIeK In oPleIdIng draMa

Basis voor een muziekopleiding in Drama is een 
brede en grondige muzikale duiding. In mijn les-
sen muziek aan de studenten Instrumentenbouw 
van ILSA dien ik een zeer heterogeen publiek met 
elkaar te verzoenen. De klassieke muzikant met tien 
jaar vooropleiding en de gepiercete en enthousi-
aste garagerocker wil ik graag muzikaal bij elkaar 
brengen. Dit lukt door gedurende lange tijd gericht 
naar een breed gamma van muziek te luisteren. Ik 
reik hen manieren van luisteren aan, die ze gretig 
in zich opnemen, en waardoor ze ook elkaars mu-
ziek leren waarderen. Hierna is het ijs gebroken, en 
ontstaan samenwerkingen. Een dergelijke gerichte 

de vermeende diepe kloof
Martin Valcke 

Wat kunnen theater- en muziekopleidingen van vandaag betekenen voor het muziektheater van morgen? 
in welke mate spelen muziekopleidingen voldoende in op de opvoeringspraktijk van het muziektheater? 
is er voldoende ruimte binnen de opleidingen dramatische kunst voor de muzikale aspecten? Moeten er 
bruggen gelegd worden? 
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promenade doorheen de brede waaier van de mu-
ziek kan voor muzikaal niet-geschoolde studenten 
Drama een echte trip zijn. Hiernaast lijkt het mij 
evident om de relatie tekst/muziek in al haar facet-
ten grondig te onderzoeken via songs, standards, 
liederen, cantates, opera’s en libretti... Zowel het 
gericht muziek beluisteren als de theoretische 
ondersteuning moeten starten vanuit de muzikale 
leefwereld van de student.

Deze brede voedingsbodem kan vruchtbare 
grond vormen voor meer technische en praktische 
muziekvakken, waarbij de praktijk van het musiceren 
centraal staat: notenleer, stemvorming, zang, com-
positie/arrangement, zelf musiceren. Het zelf musi-
ceren met deze studenten is niet evident; sommigen 
spelen een instrument, sommigen hebben ervaring 
met samenspelen, maar velen ook niet. In een op-
leiding Drama kan moeilijk ruimte gemaakt worden 
voor een grondige instrumentale opleiding, daarom 
zijn samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld an-
dere muziekstudenten een goede oplossing.

Het mag duidelijk zijn dat een muziekopleiding 
binnen een opleiding Drama niet op zich kan staan. 
De waarde van muziek in een theatercontext moet 
erkend en weerspiegeld wordt in alle andere vak-
ken. Zowel de theoretische als praktische aspecten 
zouden op regelmatige basis verwerkt en geoefend 
moeten worden, in combinatie met woord en the-
ater, in de praktijk van toonmomenten en voorstel-
lingen. Deze bieden de studenten een moment om 
naartoe te werken, en ze geven via confrontatie met 
een publiek de nodige ervaring – ook op muzikaal 
vlak – om tot vakmanschap te komen.

draMa en woord In oPleIdIng MuzIeK

Als muziekstudenten gewezen worden op het retori-
sche en het theatrale in de muziek, via grondige en 
alternatieve muziekanalyse, is hun puur muzikale 
beleving meestal nog vollediger en diepgaander. 
Naast muziekanalyse kan tekst- en literaire vorm-
analyse, en het bestuderen van de relatie tekst-
muziek bij liedteksten en libretti deze beleving nog 
vervolledigen.

Een muziektherapeut moet tijdens een the-
rapiesessie muzikaal kunnen inspelen op wat de 
patiënt aanbrengt. Daarom is het in de afdeling 
Muziektherapie, waar ik lesgeef, een evidentie om 
muziek te combineren met extra-muzikale gegevens. 
Deze manier van omgaan met muziek kan voor alle 
muziekstudenten veel vruchten afwerpen, zeker in 
combinatie met woord en theater. 

Studenten die zich toespitsen op schriftuur en im-
provisatie van muziek (componisten, pedagogen, 
muziektherapeuten) moeten bewust leren omgaan 
met de combinatie van muziek en woord/theater in 
zijn vele vormen: van de puur illustratieve mickey-
mousing, tot het zo diepgaand mogelijk structureel 
in elkaar grijpen van beide elementen, waar tekst 
muziek wordt en muziek retorisch is. 

Voor studenten die zich richten naar een loop-
baan als uitvoerend muzikant, is het heel nuttig on-
derwezen te worden door theatermensen. Hoe ge-
draagt een muzikant zich op een scène? Wat is de 
plaats van een muzikant in een theaterproductie? 
Wat is de rol van mijn muzieklijntje in het muzikale 
en theatrale geheel?

Zoals bij studenten Drama is het ook hier 
hoogst noodzakelijk om alle gegeven cursussen on-
middellijk te koppelen aan de praktijk.

Laat in een opleiding Drama professionele 
muzikanten muziekles geven vanuit hun eigen 
praktijk. Laat in een muziekopleiding tekst- of the-
atergelieerde vakken doceren door professioneel 
actieve acteurs of regisseurs. En alles in overleg, 
zonder eilandjes.

Jongeren

Als kinderen vroeg positieve ervaringen hebben met 
de combinatie van muziek, woord en theater blijft 
hen dit voor de rest van hun leven bij. Dit kan op 
structurele basis bijvoorbeeld in het deeltijds kunst-
onderwijs in een soort light version van het hoger 
onderwijs. Beperkt muziekonderwijs aan leerlingen 
Woord. Cursussen uit Woord voor leerlingen Muziek. 
Discipline-overschrijdende vakken zoals omgaan 
met ademhaling, présence en podiumervaring. 
En alles met concrete toepassing in toonmomen-
ten. En, zoals het al vaak gebeurt in academies, 
zijn projecten met woord en muziek vaak culturele 
topmomenten voor leerlingen. Er komt een nieuwe 
tendens op gang om theorie volledig in te bedden 
in praktijk, zodat de leerlingen beter de theorie kun-
nen bevatten, en het nut ervan inzien. In het kader 
van de combinatie muziek en theater kan deze ten-
dens alleen maar toegejuicht worden.

Martin Valcke is componist en arrangeur, pianist en 
cellist. Hij geeft les in de afdelingen Muziektherapie 
en Agogiek/Schriftuur van het Lemmensinstituut 
in Leuven en aan de ILSA (Internationale Lutherie 
School Antwerpen).
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overaanbod en frustratIes:  
over de taKen van de Producent

Opera en muziektheater zitten internationaal in de 
lift. Elke week wordt er ergens minstens één werk 
gecreëerd. Dit in tegenstelling tot twintig of dertig 
jaar geleden. Of al dit recente werk internationale 
kwaliteit haalt, is betwijfelbaar. Op zich hoeft dat 
niet zo erg te zijn, want uit vele pogingen komen 
geslaagde projecten wel boven drijven. Zo was het 
ook in de vorige eeuwen. Uit de duizenden opera’s 
die toen zijn geschreven, houden wij nu ook maar 
een beperkt canon over. 

Heel wat operahuizen en muziektheatergezelschap-
pen geven regelmatig opdrachten voor nieuwe ope-
ra’s of muziektheaterwerk. Meestal hebben ze daar 
ook internationale ambities mee. Zo zijn we nu in 
een situatie van overaanbod beland, wat vaak frus-
tratie oplevert bij de makers. Buiten een tiental in-
ternationaal erkende, levende componisten, die na 
de creatie van hun nieuw werk redelijk gemakkelijk 
een afzetmarkt vinden, is er voor vele onbekendere 
makers weinig internationale speelmogelijkheid. 
Dan moet de producent of de overheid een goed 
netwerk of plan hebben om die compositie in de 
markt te zetten.

Eigen aan muziektheater is dat de doelgroep per 
land relatief beperkt is. En dus is het logisch dat 
producenten uitkijken naar een internationale 
markt. De rol van de producent is dan ook zeer be-
langrijk in een creatieproces, bij het ondersteunen 
van het artistieke zoekproces, maar vooral bij het 
inschatten van de ambities. Niet elk werk moet in-
ternationaal gaan. Elementair is dat de kunstenaar 
(componist, librettist...) zijn eigenheid kan behou-
den en het is aan de producent om in te schatten 
welke creatie internationaal potentieel heeft. Zo 
voorkom je teleurstellingen bij de makers. De vraag 
is ook of een producent op het artistieke vlak niet 
kritischer moet zijn, want veelal overstijgt de kwali-

teit van de gecreëerde opera’s het regionale niet. 
De internationale ambities en de kwaliteit liggen 
dus vaak ver uit elkaar.

De meeste vormen van hedendaags muziektheater 
hebben evenwel de potentie in zich om door een 
breed internationaal publiek te worden gesmaakt. 
Meestal is het element taal ofwel niet belemme-
rend, omdat er sowieso vaak in een andere taal 
wordt gezongen, ofwel kan het ingebouwd worden 
dat er in meerdere talen wordt gespeeld. Maar of 
iets succesvol is, heeft uiteraard ook te maken met 
de thematiek, de compositiestijl, de verschillende 
definiëring van vernieuwend muziektheater...

een bloeIend vlaaMs 
MuzIeKtheaterlandschaP

Vlaanderen heeft een bijzonder rijk en gevarieerd 
muziektheaterlandschap. Naast de Vlaamse Opera 
zijn er tal van kleine tot middelgrote muziekthea-
terhuizen. Dat heeft enerzijds te maken met de ar-
tistieke kwaliteit die aanwezig is, maar daarnaast 
ook met de mogelijkheden die de Vlaamse overheid 
vooral in de voorbije vijftien jaar heeft gecreëerd om 
in dit medium te kunnen doorgroeien. Deze rijkdom 
en breedte zijn uniek in de internationale podium-
kunstenwereld en de keuze van een overheid om 
dit genre voluit te ondersteunen van onderuit heeft 
vruchten afgeworpen. 

De meeste muziektheaterorganisaties in Vlaanderen 
hebben een internationaal profiel of zoeken naar 
een internationale erkenning. Hun oriëntatie is het 
internationale kwaliteitsniveau. Een uitnodiging op 
een buitenlands festival wordt gezien als een goede 
barometer voor de kwaliteit van de eigen produc-
ties. En spelen op de festivals van Aix-en-Provence 
of Edinburgh genereert meestal uitnodigingen door 
andere festivals. De Vlaamse overheid heeft deze 
internationale ambitie steeds ondersteund en kan 
hier zelfs nog een stap verder zetten door de or-

de internationale ambities 
van muziektheater

Guy Coolen 
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ganisaties pro-actief beter te informeren over grote 
evenementen en festivals die eraan komen. Ook in 
externe communicatie kan er gewerkt worden aan 
betere ondersteuning.

Die drang van Vlaamse makers om in het buiten-
land te spelen, heeft in de eerste plaats te maken 
met dat internationaal kwaliteitslabel, maar ook 
met de beperkte speelplekken in Vlaanderen. De 
cultuurcentra nemen minder risico’s – het aantal 
Vlaamse coproducenten daalt, waardoor uitwijken 
naar de buitenlandse markt vaak een noodzaak 
is. Sommige Vlaamse muziektheaterproducties zijn 
door de grootte van hun schaal soms meer in het 
buitenland te zien dan in Vlaanderen. De overheid 
zou erop kunnen aansturen dat er in Vlaanderen 
voldoende plaatsen zijn waar dit relatief moeilijke 
werk aan bod kan komen.

MuzIeKtheater buIten vlaanderen

Voor een overheid is het belangrijk dat de basis-
voorwaarden worden gecreëerd om een gediversifi-
eerd muziektheaterlandschap te laten ontwikkelen. 
In de meeste landen wordt gekozen voor een opera-
huis of een belangrijk festival en is er weinig ander 
kwaliteitsvol muziektheater. Zo investeert Nederland 
veel in internationale promotie van producties en 
heeft het veel geld voor buitenlandse presentaties, 
maar er is te weinig geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van kwaliteit op vlak van kleinschalig muziekthea-
ter. Buiten de Nederlandse Opera en een paar boei-
ende middelgrote huizen (o.a. de Veenfabriek van 
Paul Koek, O.T....) is er in Nederland pas recent een 
creatiever beleid voor muziektheater, waardoor er 
nu een achterstand is in kleinere projecten met in-
ternationale kwaliteit. Bij de makers van de kleinere 
producties is er niet echt een internationale ambitie 
en dan wordt het vaak alleen regionaal interessant. 
In Vlaanderen zit dat internationale aspect in zowel 
kleine als grote organisaties.

Op een recente Opera Europa conferentie in Oslo 
rond muziektheater en opera werd de vraag ge-
steld hoe we kunnen omgaan met al deze nieuwe 
opera’s. De directeur van de opera van Barcelona 
vertelde dat hij aan Covent Garden had voorge-
steld om zijn nieuwe operacreatie over te nemen, 
die hij bij een Catalaanse componist had besteld. 
Omdat Covent Garden zelf al een hedendaagse 
opera had van een Brits componist was er geen 

interesse en ook het element van verkoopbaarheid 
naar een publiek kwam ter sprake. De Catalaanse 
componist had voor Londen geen enkele meer-
waarde in verkoop of profilering. Daarnaast had de 
weigering te maken met het regionaal gebonden 
thema van de opera en een andere esthetiek in 
compositietaal.

In een poging om deze regiogebonden smaak te 
omzeilen, worden er soms interessante, maar moei-
lijke vormen van internationale samenwerking op-
gezet door kunstenaars uit verschillende landen sa-
men te brengen. Voordeel is dat er een natuurlijke 
afzetmarkt is door deelname van een artiest in een 
bepaald land, maar vaak is dit te veel een compro-
mis. Dit soort samenwerking kan alleen succesvol 
zijn als ze ontstaat vanuit een artistieke noodzaak. 
Als het gebeurt om financiële redenen is het pro-
duct meestal ondermaats.

Sommige productiehuizen of gezelschappen spelen 
in op vragen van de internationale markt om gefor-
ceerde projecten te maken of om succesformules 
te herhalen. Festivals spelen een grote rol in de lan-
cering van projecten, maar belangrijk voor de pro-
ductiehuizen is dat de maker voorop blijft staan en 
hij zijn project kan maken, zonder compromissen. 
 
vragen tot nadenKen

•	 De	internationale	markt	is	in	de	creatie	van	he-
dendaags muziektheater voor velen een nood-
zaak. Enerzijds om de financiering van projecten 
rond te krijgen, anderzijds om het aantal speel-
plekken te verhogen. De macht van bepaalde 
internationale kunstencentra en festivals wordt 
groot in het bepalen van welke namen het ma-
ken en welke niet. Voor jonge makers zonder 
sterke producent of uitgeverij achter zich is het 
heel moeilijk opgemerkt te worden. Vooral om-
dat de grote festivals meer en meer kiezen voor 
gevestigde namen, die zeker publiek trekken. De 
vraag is hoe we hiermee omgaan? Hoe kunnen 
we het gevaar tegengaan dat de toonaange-
vende festivals alleen elkaars chique projecten 
uitwisselen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat 
nieuw bloed kan doorstromen?

•	 Het	 is	 positief	 dat	 er	 veel	 nieuwe	 opera’s	 en	
muziektheaterstukken worden gecreëerd, maar 
er is niet genoeg kwaliteitsbesef bij de meeste 
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producenten en makers. Een internationaal ge-
oriënteerde blik moet het regionale overstijgen. 
Veel werken zouden beter het levenslicht niet 
zien of moeten verder worden ontwikkeld. Hoe 
kunnen producenten kritischer omgaan met hun 
eigen artiesten en moeten ze het internationale 
niet binnenhalen in de eigen werking?

•	 Een	overheid	kan	een	stimulerende	 rol	 spelen	
in het laten opleven van een muziektheaterland-
schap. Als bepaalde voorwaarden tot subsidië-
ring zijn vervuld, komt er van onderuit meer po-

tentieel en is het voor kleinere organisaties ook 
makkelijker om te professionaliseren. Moet een 
overheid daar nog een actiever beleid in voeren, 
of moet het talent dat door subsidies kan ont-
kiemen zichzelf bewijzen?

Guy Coolen is artistiek en algemeen directeur van 
Muziektheater Transparant en artistiek directeur 
van het Frysk Festival en van de jaarlijkse Opera-
dagen Rotterdam. Verder is hij lid van o.a. het Euro-
pees Cultureel Parlement.

de opera is dood.  
leve de opera!
Het publiek vanuit de ervaring met de Duitstalige opera

ute Haferburg 

In het begin van de jaren 1960 stelde Th. W. Adorno 
een diagnose van de overwintering van de opera op 
plaat, ter bescherming tegen bagatellisering en sce-
nische musealisering. In 1967 eiste Pierre Boulez 
in een interview: ‘Doe de operahuizen in de lucht 
vliegen’, en bond daarmee de strijd aan met de – in 
het ‘kapitalistische Westen’ – als uitvoerende kunst 
misbruikte opera. 

Sindsdien is er veel gebeurd. De muffig gewor-
den naoorlogse opera ontwikkelde zich tot een 
maatschappijkritisch kunstgenre, waarin het zoge-
naamde regietheater een nieuwe, antimuseale en 
anti-uitvoerende toneelesthetica schiep. De sceni-
sche confrontatie van het werk met geschiedenis 
en maatschappelijke actualiteit, gepaard met een 
kritische bronnenstudie en interpretatie van de 
muziek, werd het epicentrum van elke serieuze en-
scenering. Grote regisseurs als Ruth Berghaus, Pe-
ter Konwitschny, Hans Neuenfels, Patrice Chéreau, 
Werner Herzog, Harry Kupfer of Herbert Wernicke 

zetten vanaf de jaren 1980 de westerse operawe-
reld op zijn kop. In het socialistische Oosten, de 
DDR, ontwikkelden Walter Felsenstein (die overi-
gens reeds op het eind van de jaren 1940 vorm 
gaf aan de begrippen ‘muziektheater’ en ‘regiethea-
ter’), Ruth Berghaus en Harry Kupfer sinds de jaren 
1950, en Peter Konwitschny sinds de jaren 1970, 
kritisch muziektheater (en toneel). In de jaren 1990 
kwamen de Engelstalige wilden van over de plas: 
Robert Carsen, Richard Jones, Bob Wilson, Nigel 
Lowery en vele anderen.

oPera en Protest

Het (westerse) traditionele publiek had aanvanke-
lijk moeite met de revolutie in de operahuizen. In de 
Opera van Frankfurt bijvoorbeeld regende het in het 
begin van de directieperiode Gielen/Zehelein woe-
dende tot fascistoïde protesten bij de premières 
van Ruth Berghaus of Hans Neuenfels. Deze nieuwe 
kritische en frisse esthetiek kreeg langzamerhand 
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een steeds grotere en jongere groep aanhangers, 
die opera opnieuw ontdekte als relevante gemeen-
schapskunst (noot: de auteur van deze tekst be-
hoorde destijds ook tot dit nieuwe publiek.) Op het 
eind van de bestuurperiode van Gielen/Zehelein 
was het toeschouwerprofiel zichtbaar veranderd en 
verjongd: de boodschap had het publiek bereikt. 
Gelijkaardige processen voltrokken zich in tal van 
Duitstalige operahuizen. Vernieuwend muziekthea-
ter werd aanvankelijk bestraft met het opzeggen van 
abonnementen, de toeschouwersaantallen zakten 
haast dramatisch, en een nieuw verjongd publiek 
werd moeizaam heropgebouwd. Naargelang de 
wisseling van intendant en artistiek profiel van een 
huis, herhaalt een dergelijk cyclisch vernieuwings-
proces zich ook vandaag nog. 

In België lijkt dit proces minder dramatisch af te lo-
pen wegens andere structuren. De grote gesubsidi-
eerde huizen genieten ondanks progressieve speel-
plannen een hoge mate van respons. Ze hebben in 
hun systeem van ‘spelen in reeks’ met beduidend 
minder voorstellingen dan in het Duitstalig gebied, 
geen problemen met zaalbezetting. Hun toeschou-
wersaantallen gaan naar de 100%! Doch daaruit 
de conclusie trekken dat het status-quo volstaat, 
zou fout zijn.

Vandaag heeft het publiek een enorme stap voor-
waarts gezet. Ook meer extreme, radicale interpre-
taties, zoals door Calixto Bieito, kunnen rekenen op 
een enthousiast publiek. Er is een veelbelovende 
jongere generatie van regisseurs aanwezig die weer 
jonger publiek aantrekt. De liefhebbers van de to-
nale opera van Monteverdi tot Richard Strauss lij-
ken vandaag jonger te zijn dan dertig jaar geleden, 
en bovendien internationaal verweven.

hedendaagse oPera en zIJn PublIeK

Met de muziektheater-dodecafonie van Berg en 
Schönberg begint het doornige klanklandschap 
van de hedendaagse opera, die het veel lastiger 
had om in de gerenommeerde operahuizen op re-
levante interesse met uitverkochte zalen te stoten. 
Veel intendanten vervulden hun culturele opdracht 
om hedendaags muziektheater te stimuleren niet, 
uit onbegrip, uit anticiperende gehoorzaamheid 
tegenover een vermeende smaak van het publiek, 
en vaak uit schrik voor lege rijen en kassa’s. Deze 
situatie is vandaag gedeeltelijk veranderd: opera-

huizen programmeren meer hedendaagse opera’s, 
en geven er speciale aandacht aan met wervende 
publiciteit, randactiviteiten, een niet-conventionele 
omkadering, educatieve projecten en workshops. 
Deze werken bereiken vandaag dan ook meer pu-
bliek dan twintig jaar geleden.

De Zeitoper Stuttgart bijvoorbeeld zet naast zijn 
groot operarepertoire (waar ook steeds hedendaags 
werk bij is) met succes kleinere experimentele per-
formances op het programma die men veeleer in 
de vrije sector zou verwachten. Hier werkt de faam 
van het grote huis Staatsoper Stuttgart bewust als 
bruggenbouwer tussen verschillende publieksseg-
menten, en genereert zo nieuw publiek.

Toch zijn het hedendaags muziektheater en zijn 
nieuwe vormen van interdisciplinaire communica-
tie tussen toneel en publiek tot vandaag niet echt 
op het operarepertoire beland. Het programmeren 
van opera’s van de twintigste en eenentwintigste 
eeuw dient ook vandaag nog voor veel intendanten 
slechts als imagobordje voor hun culturele en sub-
sidiaire legitimiteit.

de vrIJe MuzIeKtheaterscène

Los daarvan, en deels uit protest tegen de door 
syndicale regels vaak onflexibele productiewijzen 
van de operahuizen, ontwikkelde zich sinds de jaren 
1980 internationaal een vrije scène van experimen-
teel muziektheater. Dit liep analoog met de ontwik-
keling van de theater- en dansscène, die (voor zover 
de auteur daar zicht op heeft) in de Benelux een 
bredere respons en stimulans geniet dan in het 
Duitstalige cultuurlandschap. Productieteams van 
regisseurs, componisten, auteurs en dramaturgen 
ontwikkelen met grote creativiteit nieuwe vormen 
van een, soms ook disciplines overstijgend, mu-
ziektheater. De traditionele toneelruimten worden 
ingewisseld en soms worden bijvoorbeeld openbare 
ruimten theatraal ontdekt voor specifieke projec-
ten. De weerklank bij het publiek verschilt duidelijk 
naargelang concept, actualiteit, uitstraling, gelegen-
heid, plek. Ook hier bestaat er een meestal kleine 
gezworen publieksgroep, die zich zelden vermengt 
met ‘klassieke operafans’, doch veeleer met de fans 
van de theater- en de dansscène.

In tegenstelling tot het Duitstalig gebied, be-
staat in België een zeer grote diversiteit in de 
muziektheaterscène naast de operahuizen. Ook 
cultuurpolitiek genieten die een groter prestige, wat 
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zich uitdrukt in middelen/subsidies. De Belgische 
muziektheaterscène breekt uit de niche en bereikt 
een gediversifieerd publiek, dat zich identificeert 
met zijn theatergroepen en artiesten.

De grote machines onder het hedendaagse werk 
daarentegen, laten zich om praktisch-financiële re-
denen meestal slechts in gevestigde huizen of door 
rijke festivals realiseren.

oPera en zIJn taboe: waar zIt het 
Publiek	van	Morgen?

Desondanks is het huidige status-quo onbevredi-
gend: opera en muziektheater (waarmee ik heden-
daagse opera en zijn meer experimentele vormen 
bedoel) zijn tot vandaag maar weggelegd voor een 
klein deel van de zogenaamde ontwikkelde mid-
den- en bovenlaag.

Opera is voor velen ook nu nog taboe of onbe-
kend, een kunstvorm beladen met onwetendheid, 
vooroordelen en een hoge drempel. Zo blijven veel 
mensen ervan weerhouden om een operahuis of 
andere productieplekken te betreden. Ik denk niet 
dat opera, ook hedendaagse, muzikaal gezien 
‘te hoog gegrepen’ is voor een brede massa. Als 
kunst is opera in se elitair, maar de onderwerpen 
spreken iedereen aan: mensen zingen tot men-
sen, los van kleur, ras of sociale klasse waartoe 
ze behoren.

In het ‘echte leven’ daarentegen lopen soci-
aal achtergestelde groepen en migranten bijna 
niet de kans de weg naar de opera of muziek-
theater te vinden, tenzij toevallig met educatieve 
projecten. De algemene muziekopvoeding is in 
het Duitstalig gebied onvoldoende. Wellicht is de 
‘socio-educatieve meerwaarde’ van de muzikale 
en theaterpedagogische opvoeding tot vandaag 
niet doorgedrongen in het bewustzijn van de on-
derwijsplanologen. Anders zou muziekonderricht, 
in plaats van geschrapt te worden in de scholen, 
eindelijk het prestige van een hoofdvak krijgen. De 
betekenis van de muzikale opvoeding wordt tot 
vandaag totaal onderschat.

Heel wat succesvolle muziekprojecten met 
achtergestelde mensen – zoals het dansproject 
Rhytm is it met Simon Rattle, Roystom Maldoon 
en de Berliner Philharmoniker of Barenboims 
West-Eastern Divan-jeugdorkest – hebben het nut 
aangetoond van een creatieve muziek- en theater-
pedagogische aanpak. Ook dat is publiekswerving: 
al deze jonge mensen behoren tot onze ‘culturele 
pool’, wanneer ze in plaats van geweld, agressie of 

depressie aansluiting vinden met hun passie voor 
muziek, theater of kunst. Ook hier zou het aanbod 
moeten leiden tot een nieuw publiek.

PublIeKswervIng

Waaraan ligt het dan? Hoe kunnen we muziekthea-
ter ‘populariseren’? Hoe kunnen we het aanbieden 
aan een breed publiek, zonder het populistisch en 
als entertainment te vermarkten?

Echt visionaire publiekswerving betekent zeker 
enerzijds een duidelijke uitbouw van de public rela-
tions, en anderzijds een esthetisch-communicatief 
aanbod met onorthodoxe methodes. Om een nieuw 
publiek te bereiken, en ook de culturele opdracht 
‘opera voor allen’ te realiseren, volstaat het niet 
om een goede enscenering neer te zetten en er in 
de media reclame voor te maken. Met creatieve 
ideeën, programma’s en acties moet ook het ar-
tistieke proces gecommuniceerd worden: door de 
confrontatie met het publiek aan te gaan, door in-
teractieve en ludieke lezingen, door het bijwonen 
van repetities en workshops, en door het maken 
van eigen producties met liefhebbers (ons publiek) 
en professionelen.

De meest gesubsidieerde operahuizen moeten in 
de eerste plaats duidelijker de weg effenen voor 
nieuwe educatieve concepten. Ze moeten ervoor 
vechten om in hun programmering een substan-
tieel deel van hun subsidies te investeren in 
creatieve en educatieve projecten voor een jong 
of een nieuw publiek. Idealiter zouden ze eigen 
opera-ateliers oprichten met profs en liefhebbers 
(zoals dat reeds in enkele huizen werd uitgepro-
beerd) of de mogelijkheden onderzoeken van de 
theaterpedagogie.

Conclusie: opera leeft, het publiek is er en is minder 
aan het vergrijzen dan men denkt. Een publiek voor 
de toekomst opbouwen wil zeggen: vandaag reage-
ren met meer middelen, een creatieve verbeelding, 
en met de nodige esthetische of sociaal-educatie-
ve projecten. Alleen zo kunnen we de kinderen en 
jonge volwassenen van vandaag bereiken en ze op 
muziektheater-ontdekkingsreis te sturen. Hier geldt 
voor de theatermakers, zoals Voltaires Candide het 
samenvat: ‘Il faut cultiver notre jardin’.

Ute Haferburg is sinds het seizoen 2008-2009 hoofd 
dramaturgie bij de Vlaamse Opera Antwerpen / Gent.
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M as for Musical, and  
Madness and Melody

Luca Scarlini

Opera in the twentieth century expired as a con-
temporary genre and gave way after many attempts 
– from the uncompleted Turandot by Giacomo Puc-
cini, to the not concluded Lulu by Alban Berg – to 
music theatre. Later on composers, writers and 
directors tried different ways to reshape this very 
complex and rich heritage, which was becoming 
steadily a museum system. It revived by the great 
singers of an age dominated by Maria Callas and 
her way of thinking to opera as lively drama, helped 
by famous directions by Luchino Visconti.

Between the many different answers given to 
this problem, musical was often despised by critics, 
who refused to give a special value to this highly 
popular form of art. As for operetta, from which mu-
sical comes, the attack came from a general idea: 
this form of art is doomed to be ‘little’, can not ex-
press subjects relevant for society and so on, from 
stereotype to stereotype.

The general trend towards entertainment is 
not reproachable in itself. This is the line of major 
productions in Broadway and in London West End 
since the thirties, and different solutions were very 
successful. The Rocky Horror Show was invented in 
the Royal Court Theatre Upstairs, usually linked to 
contemporary playwriting, with plays by authors as 
Harold Pinter and Sarah Kane. Its success came 
from a very skilful blend of two major subjects 
on time: camp culture and rock way of life, giving 

shape to an evergreen success in the whole world, 
talking about sex liberation in a very open way (ac-
cording to the very famous anthem: ‘don’t dream it, 
just be it’). In Broadway in the forties Kurt Weill ex-
ported his Berlin experience with Bertolt Brecht, in-
venting a new, glamorous American way to musical 
theatre, and Leonard Bernstein created many of his 
best results in this domain (from On the Town to the 
more famous West Side Story). Gian Carlo Menotti, 
firmly in the tradition of Puccini and Mascagni, had 
his more important success with the charming The 
telephone, little gem of opera buffa, played in com-
mercial theatre. Stephen Sondheim brought to mu-
sic Smile in a Summer Night by Ingmar Bergman, 
giving to the story a success never gained by the 
movie in the States.

Today musical opens itself to new experi-
ments. If the audience claps its hands easily to 
the sheer melodic joy of Mamma mia, that does 
not exclude more strong experiments, in a typical 
way of a form of art less tutored by the aesthetic 
guardians of society and more open to contami-
nation of art forms.

Luca Scarlini is toneelauteur en essayist. Hij geeft 
les aan universiteiten in Italië en daarbuiten en is 
artistiek directeur van het MilanOLtre Festival in het 
Teatro dell’Elfo in Milaan.
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Karussell, Pantalone, 2006-2007 - foto Mirjam Devriendt
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Het is een educatieve reflex die we vooral in de 
wereld van de klassieke muziek aantreffen, opera-
huizen incluis. De nadruk ligt op het uitleggen van 
het genre en niet in de eerste plaats op het aan-
gaan van een artistieke dialoog tussen partners 
die elkaar als volwaardig accepteren. In de argu-
mentatie klinkt vaak de angst door dat het publiek 
zal verdwijnen als het niet nu al wordt opgewarmd. 
Kinderen in de opera? Ja! Maar toch vooral om 
educatieve redenen zodat ze later beter van het 
echte feest kunnen genieten, niet als volwaardige 
operapubliek vandaag. 

gebreK aan rePertoIre

De keuzes die worden gemaakt om kinderen meer 
bij de opera te betrekken, zijn enerzijds een gevolg 
van de educatieve ingesteldheid naar het kinder-
publiek toe, anderzijds ook van het ontbreken van 
een repertoire. Wat kan je ook doen als repertoi-
rehuis om een doelgroep te bereiken waarvoor 
geen repertoire bestaat? De ambitie blijft dan 
ook doorgaans beperkt tot het uitbouwen van een 
educatieve dienst. Bij de producties die dan toch 
worden gerealiseerd, kan je aan de artistieke, pro-
ductionele en budgettaire keuzes vaak aflezen dat 
de operawereld kinderen en jongeren niet serieus 
neemt als artistieke klankbord en doelgroep. De 
educatieve Britten-opera’s die dan wel eens op 

het repertoire verschijnen, worden vaak solistisch 
bezet met zangers die voordien enkel in het koor 
te horen waren. De ambitieuze assistent-dirigent 
of het orkestlid met dirigentaspiraties staat plots 
voor het orkest, de jonge ambitieuze regieassis-
tent mag regisseren. Met andere woorden: het 
mag doorgaans allemaal wel wat minder zijn als 
het voor kinderen is. 

Hedendaagse klassieke componisten die het 
operagenre beheersen en die in hun repertoire 
plaats maken om voor kinderen te schrijven, zijn 
eerder schaars. In ons eigen land waagde Wim 
Henderickx zich aan Achilleus op tekst van Imme 
Dros (productie Transparant, HETPALEIS en de 
Vlaamse Opera). In het buitenland is er Aperg-
his’ Roodkapje die geregeld op het repertoire 
verschijnt. Klassieke verhalen of sprookjes dus, 
die ook in het jeugdtheater geregeld opduiken, 
maar daar eerder stapsteen zijn naar meer ge-
durfde repertoirekeuzes. Het is duidelijk dat er 
binnen de operahuizen een probleem is. De no-
bele ambities om kinderen de operahuizen en 
repertoire te laten ontdekken, wordt niet gemak-
kelijk waar gemaakt. Er is een duidelijk gebrek 
aan historisch en hedendaags repertoire. Aan 
het eerste kan weinig worden verholpen tenzij we 
vrede nemen met bewerkingen, aan het tweede 
daarentegen wel en daar ontbreekt het dan vaak 
aan ambitie. 

de bevrijding van  
de jeugdopera
Opera en muziektheater voor kinderen en jongeren

Wouter Van Looy 

Een vluchtige terugblik op de operageschiedenis leert ons dat kinderen en jongeren ontbreken als doel-
groep voor componisten en librettisten, op een paar uitzonderingen na. daarom kunnen we ook niet 
zeggen dat het als genre een wezenlijke, volwaardige tak met een eigen repertoire is binnen de operage-
schiedenis. Toch zien we de voorbije jaren steeds meer operahuizen ambitieus de gedachte verdedigen, 
dat kinderen en jongeren de weg naar de opera moeten vinden. de motieven hiervoor worden onder 
andere gehaald in - door de overheid opgelegde? - ideeën over cultuurparticipatie. Maar de hoofdreden 
blijft de gedachte dat kinderen moeten worden ‘opgevoed’ als het publiek van morgen. ze moeten kijk- en 
luisterervaring opdoen om later van het ‘echte’ werk te kunnen genieten.
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Naast het uitgebreide landschap internationale 
jeugdtheaterfestivals, vallen de jeugdoperafesti-
vals eerder mager uit. Onder leiding van het zeer 
gedreven duo Anthony Heidweiler (artistieke lei-
ding) en Saskia van de Ree (zakelijke leiding) 
begon het Utrechts YO! Opera festival in 2001 
aan een ambitieus plan om jeugdopera als genre 
internationaal op de kaart te zetten. De poging 
om kwalitatief werk van overal ter wereld te to-
nen, bleek al snel niet het juiste spoor. Het aantal 
internationale producties dat voldoende kwaliteit 
bood, was zelfs voor een tweejaarlijks festival niet 
groot genoeg. Het festival koos er daarom voor om 
meer te investeren in de basis. In een reeks cre-
atieve en artistiek interessante projecten werden 
jonge makers (hoofdzakelijk componisten en zan-
gers) ertoe aangezet om jeugdopera te creëren. 
De zaal werd verlaten en in navolging van de En-
gelse ‘community’ projecten werd het werkterrein 
grotendeels verlegd naar sociale wijken, scholen 
en zelfs lijnbussen. Maar ook na bijna tien jaar 
blijft het YO! Festival enig in zijn soort en zijn de 
ambities nog lang niet waargemaakt.

MaagdelIJK gebIed

Het is een moeilijke taak om jonge makers te mo-
biliseren om voor een nagenoeg onbestaand gen-
re te kiezen. Er zijn nochtans goeie argumenten 
om het toch te doen. Zeker voor wie de platgetre-
den paden wil verlaten. Het terrein van de jeugd-
opera is nog relatief maagdelijk en onbezoedeld 
binnen een podiumkunstenlandschap waar voor 
de rest zowat alles al is gedaan en geprobeerd. 
Hier liggen nog kansen voor vernieuwing en cre-
atie, maar helaas niet het geld en de erkenning 
die op de grote operapodia wachten. Het is op-
vallend dat de emancipatorische strijd die bin-
nen het jeugdtheater werd gestreden, binnen de 
jeugdopera niet is doorgedrongen. Jeugdopera is 
niet erkend binnen de dominante systemen van 
de opera en dus wordt er ook niet voor gekozen. 
Reizende operagezelschappen die zich op het ter-
rein van het jeugdtheater wagen, ondervinden al 
snel dat het economisch onmogelijk is om met 
een kwalitatief goeie cast schouwburgen te over-
tuigen daarvoor de nodige uitkoopsommen op te 

hoesten. Een kraakheldere noot uit de keel van 
een operazanger kost nu eenmaal meer dan een 
even goeie acteerprestatie. 
Met welke gunstige wind kunnen we dan wel mee-
waaien? In de marge van het jeugdtheater mani-
festeren zich steeds vaker initiatieven die onder 
de brede waaier van het muziektheater vallen en 
in een vormeloze diversiteit van de vrijheid genie-
ten. Het is naast dans één van de poldergebie-
den van podiumkunsten voor het jonge publiek. 
Er duiken componisten op die niet in de ivoren 
toren maar op de vloer met spelers en regisseurs 
op een organische en creatieve manier te werk 
gaan. Het leverde pareltjes op als Charms van Pe-
ter Vermeersch en Benjamin Verdoncks (productie 
WALPURGIS), Anton van An De Donder en Rik Ver-
strepen (Muziek Lod), en de vele werken die Jan 
Van Outryve ondertussen bij Transparant, Laika, 
Froe Froe en KOPERGIETERY creëerde. Het valt op 
dat het loshaken van het muziektheater van het 
(jeugd)operagenre een bevrijding betekent van het 
creatieve proces. Er wordt niet voor de geschiede-
nisboeken gecomponeerd of voor de status van 
de operahuizen, maar voor een onvatbaar divers 
genre met talloze mogelijkheden. Ook hier wordt 
gezongen, maar de waaier aan vocale mogelijkhe-
den wordt verruimd van spreekstem over jazz tot 
extreme vocale technieken en opera.

Het verwart vaak juryleden en critici uit de the-
aterwereld, die niet weten of ze zichzelf bevoegd 
mogen verklaren om iets over de muziek te zeg-
gen. Terwijl de operarecensenten niet weten tegen 
welke achtergrond ze het moeten houden om het 
product door te lichten. Welke recensent moeten 
ze sturen en hoort muziektheater of jeugdopera 
wel op een theaterfestival thuis? Het zijn geen an-
dere vragen als die waar het muziektheater in zijn 
geheel mee kampt. En tegelijk barst het van de 
mogelijkheden om zich waar te maken als podi-
umkunst van de toekomst.

Wouter Van Looy werkt als artistiek leider bij Mu-
ziektheater Transparant waar hij ook residerend 
regisseur is. Daarnaast leidt hij het avontuurlijke 
muziekfestival Oorsmeer, dat jaarlijks in Vlaande-
ren en Europa zijn tenten opslaat.
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Muziektheater is een jonge kunstvorm in Vlaande-
ren. We kennen twee uitgepuurde verschijningsvor-
men: musical en opera. Bij opera en musical kan 
een publiek zich iets concreets voorstellen, ook al 
zien we in Vlaanderen hybride vormen ontstaan. 
Voor de rest van het muziektheater is dit iets moei-
lijker. De pers heeft opera- en musicalrecensen-
ten. Voor andere vormen van muziektheater zijn er 
geen of nauwelijks ‘eigen’ recensenten. In sommige 
kranten, zoals De Standaard, worden de voorstel-
lingen toegewezen volgens het overwicht muziek of 
tekst of dans of beeld. In De Morgen wordt het gros 
van het muziektheater gerecenseerd door de ope-
raman. Is dit wel een goede zaak?

Podiumkunsten en dus ook muziektheater zijn 
vluchtig. Zoals elke ontwikkeling, ontwikkelt het 
muziektheater zich door zich te verhouden tot het 
verleden: zich afzetten, botsen of vernieuwen van 
een traditie, een vorm of een stroming. De kunst-
kritiek speelt hierin een belangrijke rol. Kunstkri-
tiek spreekt zich niet enkel uit in termen van per-
soonlijke waardering van een criticus, niet enkel in 
be- of veroordeling, maar schetst de bedoelingen 
van de makers, rapporteert over de vormen waarin 
verteld wordt, plaatst het werk in het artistieke tra-
ject van de makers, maakt de kern van het werk 
zichtbaar en reflecteert hierover. Kunstkritiek bouwt 
op die manier het geheugen van de podiumkun-
sten en zijn makers op. Kunstkritiek helpt sleutels 
te ontwikkelen om voorstellingen te lezen. Kunnen 
en mogen we dit van de pers en bij uitbreiding de 
‘massamedia’ in Vlaanderen verwachten?

afKalvIng van de KunstKrItIeK

Toen ik 25 jaar geleden als producent actief werd 
in de kunstensector kregen we heel veel aandacht 

voor onze projecten: aankondigingen, interviews en 
recensies in vele media. Zowel regionale kranten, 
regionale radio, als de nationale media rapporteer-
den over onze activiteiten en producties. Ik heb de 
belangstelling of aandacht zien afkalven. Eerst de 
regionale zender (BRT Oost-Vlaanderen, nu Radio 
2 Oost-Vlaanderen). ‘Wat jullie doen is niet voor 
onze mensen en er is ook zoveel.’ Daarna kwam de 
intrede van de marketeers en de profileringsdrang 
van de verschillende netten en kranten. Later kreeg 
ik hetzelfde argument van Radio 1, Studio Brussel 
en Radio 3 (KLARA). Hetzelfde deed zich voor bij 
de kranten.

De kunstensector kreeg en krijgt steeds minder 
‘ruimte’ binnen de media. Een ontleding van wat 
in die beperkte ruimte aan bod komt, zal ons ver-
moed ik nog verder ontnuchteren. 
De verleiding van lezer en luisteraar of de ge-
richtheid op luistercijfers en leescijfers, dwingt 
tot populistische keuzes. Zelfs in wat als de be-
tere kranten en TV wordt omschreven, zien we dat 
de kunsten in de aandacht komen in hoofdzaak 
naar aanleiding van evenementen, sensationele 
berichten en faits divers bij monde van BV’s. Prij-
zen krijgen meer aandacht dan het kunstwerk zelf. 
Misschien moet er een prijs voor de kunstkritiek 
komen? Nieuwe tendensen, nieuwe namen zal je 
zelden ontmoeten in de media. Kranten zijn en blij-
ven een economisch product. Het gaat om winst. 
Dat kunstkritiek hierbij onder druk komt te staan, 
mag logisch genoemd worden en gedacht vanuit 
hun eigen ‘publiekslogica’.

De zucht naar sensatie binnen bepaalde 
cultuurredacties ging op een bepaald moment 
zover dat ze de kunstinstellingen aanvielen. De 
kunsten zouden nog nauwelijks publiek aantrek-
ken en deden ook geen enkele inspanning om 

een kritische liefde  
voor de kunsten
Kunst- en muziektheaterkritiek in Vlaanderen

Hans Bruneel 
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dat publiek te verbreden. Elitair werd binnen de 
kunsten een scheldwoord. Vreemd toch, één van 
de belangrijkste promotiekanalen werd de sector 
ontnomen en op hetzelfde moment werd vanuit 
dezelfde hoek geponeerd dat er zelfs geen pu-
bliek was. Wat trouwens een leugen was en is. In 
zo’n klimaat kon er geen ruimte zijn voor ernstige 
kunstkritiek. De man of vrouw met de hakbijl werd 
geadoreerd. Het vernietigen van de kunst werd tot 
kunst. Waarom toch?

Gelukkig heeft de kunstensector zich hiervan 
hersteld. Vandaag wordt de crisis aangewend om 
te herstructureren. Dat leidt tot een nieuwe knauw 
voor de kunsten. Het beperkte geheugen (uitge-
drukt in kunstenjournalisten) wordt vernietigd. De 
economische realiteit stelt dat freelancers goed-
koper zijn. De economische realiteit stelt dat aan-
dacht voor criminaliteit meer doet verkopen dan 
een kritiek over pakweg een nieuwe creatie van 
Dick van der Harst. De economische realiteit laat 
niet toe dat jonge journalisten de tijd krijgen om 
zich te ontwikkelen. 

In zo’n klimaat kon en kan kunstkritiek niet gedij-
en. Goede kunstkritiek en een goede kunstcriticus 
houden van de kunsten: een kritische liefde voor 
de kunsten.

heft In eIgen handen

Van een kunstenproducent mag men terecht ver-
wachten dat hij of zij voeling blijft houden met 
de hedendaagse kunstenscène. Dit betekent niet 
dat elk ensemble of elk productiehuis de nieuwe 
evoluties moet omzetten in eigen creaties. Inte-
gendeel: een volgehouden artistiek parcours, een 
steeds verder uitpuren van een artistieke taal, 
moeten we koesteren. 

Van kunstkritiek mag men verwachten dat 
nieuwe tendensen gevolgd worden en dat hier-
voor een taal ontwikkeld wordt om te schrijven. 
Vaak knelt hier het schoentje als er gesproken 
wordt over muziektheater. Te vaak wordt een oud 
of ander referentiekader gebruikt om het over 
muziektheater te hebben. Over pakweg de Judas-
passie (Dominique Pauwels, Pieter De Buysser, 
Inne Goris) of LEX (Peter Verhelst en Dominique 
Pauwels) schrijven met een klassiek operakader 
kan gewoon niet. Het zijn foute termen en ze laten 
bijgevolg niet toe grip te krijgen op het werk of om 

het werk te lezen. En dat terwijl er een reeks jon-
gere auteurs, journalisten, recensenten in Vlaan-
deren is opgestaan die op een heel nieuwe ma-
nier naar deze kunstenvormen kijkt. En dat terwijl 
VTi (en dus ook de overheid) investeert in kunst-
kritiek en via Corpus Kunstkritiek jonge stemmen 
laat ontwikkelen. 

Ik ben ervan overtuigd dat de kunstensector, en 
zeker de muziektheatersector, zelf initiatief moet 
nemen als het gaat over kunstkritiek en de rap-
portering over ontwikkelingen en de opbouw van 
een geheugen en een taal. Deze verantwoorde-
lijkheid kunnen we niet langer uitsluitend aan de 
media toevertrouwen. Dat betekent niet dat de 
media geen belangrijke rol meer te spelen heeft in 
en voor onze sector. Integendeel. De journalisten 
die vechten om de aandacht voor kunsten moeten 
we blijven ondersteunen. Maar tegelijk moeten we 
investeren in een stabiele basis voor kunstbeschrij-
ving en kunstevaluatie. Corpus Kunstkritiek is een 
eerste stap. Kunnen we dit uitbreiden? Kunnen 
we dit koppelen aan agendadata van kranten en 
weekbladen? Kunnen we via deze dienstverlening 
inkomsten genereren? Moeten we geen persagent-
schap voor kunsten oprichten? Kunnen we een 
digitaal platform creëren, een openbron software 
met kwaliteitscontrole?

En ook wij, de muziektheaters, moeten lessen 
trekken uit de geschiedenis. Waar werd de ge-
schiedenis van de kunstenexplosie in de jaren 
1980 vertaald? Waar hebben kunstwerken woor-
den gevonden? De investering en initiatieven van 
het Kaaitheater zijn hierin essentieel. Hugo De 
Greef trok Marianne Van Kerkhoven aan als dra-
maturg. Zij was, achteraf beschouwd de woord-
voerster van een hele generatie. Er ontstonden 
initiatieven zoals Etcetera en de Toneelschriften. 
We hoeven daar niet nostalgisch over te doen. 
Voor de ontwikkeling van een taal om over mu-
ziektheatervormen te rapporteren, kunnen we niet 
langer wachten tot de media dit (terug) doen. We 
moeten dit zelf in handen nemen. Laten we niet 
vergeten dat nieuwe ontwikkelingen er pas echt 
zijn en een blijvende afdruk nalaten, zodra er 
woorden voor zijn gevonden. 
 

Hans Bruneel is algemeen directeur van LOD.
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Kleintje of het verlangen, de Eilandverkaveling, 2008-2009 - foto De Eilandverkaveling
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Kom weg, Roodvonk, 2007-2008 - foto Nathalie Wijnants
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Gelukkig heeft het Kunstendecreet voor het groot-
ste deel komaf gemaakt met dergelijke discussies 
en heeft het terecht ingespeeld op een tendens 
dat schotten tussen de verschillende kunstdisci-
plines steeds meer verdwijnen. Multidisciplinaire 
kunstuitingen, waarvan muziektheater toch wel 
een bijzondere exponent is, vallen steeds minder 
tussen de mazen van het net waar het de subsi-
dieregelgeving betreft. Vlaanderen is bijzonder rijk 
aan dergelijke kunstuitingen. Versmelting van gen-
res en kunsttakken is een beproefd recept gewor-
den. En dat doet meteen ook vragen stellen over 
de rol van iedere kunstuiting afzonderlijk binnen 
het multidisciplinaire geheel. 

Ook de term muziektheater sticht enige ver-
warring. Wat valt er precies onder deze noemer? 
En is er een verschil tussen muziektheater en the-
atermuziek, of is dit slechts een gegoochel met 
termen? Zijn er vaste criteria om van muziekthea-
ter te kunnen spreken? De enige mogelijke stan-
daardisering is volgens mij het tegelijk aanwezig 
zijn van muziek en van theatrale elementen. Welke 
theatrale elementen dat dan zijn, is weer voer voor 
verdere discussie.

artIstIeKe syMbIose

Liever dan mij aan (objectieve?) categorisering 
en standaardisering te wagen, belicht ik twee 
voorwaarden, onderling met elkaar in verband, 
die voor mij belangrijk zijn om mijn rol als com-
ponist binnen een muziektheaterstuk werkelijk 

als substantieel te kunnen ervaren. 
Allereerst is er een toestand die ik het beste 

kan omschrijven als artistieke symbiose. Een boei-
ende symbiose tussen diverse kunstvormen komt 
tot stand wanneer de kunstuitingen elkaar in het 
geheel versterken, elkaar tot wederkerig voordeel 
strekken, waarbij de een de ander dus bijvoorbeeld 
niet in een louter illustratieve rol dwingt. Symbiose 
binnen een multidisciplinaire kunstuiting doet er 
bovendien van uitgaan dat de som groter wordt dan 
het geheel van de delen. Daarom houd ik ook van 
het Nederlandse woord ‘muziektheater’, dat muziek 
en theater in één woord met elkaar verbindt en op 
die manier al doet veronderstellen dat muzikale en 
theatrale elementen met elkaar versmelten.

Muziek als medemotor van de ontwikkeling van 
het dramatische gegeven is voor mij persoonlijk 
een essentiële voorwaarde om van muziektheater 
te kunnen spreken. Muziek die zich beperkt tot het 
louter onderstrepen en illustreren van handelingen, 
of die enkel dient als interludium tussen gespro-
ken gedeeltes, is op zich niet interessant genoeg 
in muziektheater. Ik zou het ook als volgt kunnen 
uitdrukken: als ik een muziektheaterstuk bekijk en 
beluister, krijg ik graag een gevoel van onverwissel-
baarheid van de muziek, van het ervaren van de 
onmisbare bijdrage die deze specifieke muziek ver-
leent aan de artistieke identiteit van dat bepaald 
muziektheaterstuk. Die symbiose komt het beste tot 
stand wanneer de makers van een muziektheater-
productie over het muurtje van hun eigen artistieke 
discipline durven kijken én tegelijk de bijdrage van 

Muziek als medemotor
Twee voorwaarden bij het componeren voor muziektheater

Petra Vermote

ik herinner me een tijd, nog niet zo heel lang geleden, waarin binnen commissies en cultuurbeleid veel-
vuldig, en vanuit artistiek oogpunt al dan niet zinvol, gediscussieerd werd over zogenaamde ‘functionele’ 
muziek. En of die in aanmerking kon komen voor subsidie binnen de compositieopdrachten van het 
vroegere Muziekdecreet. ik herinner me ook mijn ergernis over het feit dat bij de compositie-opdrachten 
voor muziektheater onder de richtlijnen voor subsidiebedragen enkel de drie ‘archetypen’ opera, operette 
en musical werden vermeld – en dan nog alleen indien avondvullend. omvat muziektheater enkel deze 
drie archetypen? En wat houdt die voor mij zeer verwarrende term ‘functioneel’ precies in? is muziek voor 
muziektheater dan bijvoorbeeld ‘functioneel’?
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hun eigen discipline in het geheel ernstig nemen. 
Als vanzelf komt de één dan op het artistieke ter-
rein van de ander. Dat vraagt een vertrouwensband, 
openheid en inlevingsvermogen in elkaars kunst en 
visie. Een bereidheid tot elkaar leren kennen, tot 
luisteren en zich opnemen zonder meteen te oor-
delen. En de bereidheid de ander zichzelf te laten 
zijn in zijn of haar artistieke taal.

werKProces

Dit brengt mij meteen bij de tweede voor mij be-
langrijke voorwaarde: de goede organisatie van het 
werkproces, hoe de muziektheaterproductie tot 
stand komt. Schrijvers, musici, acteurs, zangers, 
componisten, regisseurs, vormgevers... ontmoe-
ten elkaar vaak onder de beschermende luifel van 
één van de grotere muziektheaterorganisaties die 
Vlaanderen rijk is. Even vaak is de ontmoeting ech-
ter toevallig en los van een of andere organisatie. 
Vaak is het om puur organisatorische redenen een 
voordeel om onder één van deze luifels te werken. 
Bijvoorbeeld omdat op die manier de meer prakti-
sche beslommeringen uit handen kunnen worden 
genomen en er een hele equipe klaarstaat voor 
communicatie, repetitieruimte, repetitieschema’s... 
Ook beschikken deze grotere organisaties vaak 
over veel contacten in de sector, zowel wat betreft 
artiesten uit alle mogelijke kunstdisciplines, als 
speelplekken en mogelijke coproducenten. De gro-
te muziektheaterhuizen werken vaak met compo-
sers in residence, die op die manier zeker zijn van 
opvoering van hun artistieke output en ook vaak in 
grote mate de artistieke identiteit van het muziek-
theaterhuis mee bepalen. Anderzijds betekent een 
(grote) organisatie ook een mindere of meerdere 
mate van institutionalisering.

In het wijdvertakte muziektheaterveld in Vlaan-
deren zijn heel wat mensen of kleinere groepen 
kunstenaars eerder op zichzelf met muziekthea-
ter bezig, zonder de bescherming van een grotere 
organisatie, en vaak (helaas) in de grotere ano-
nimiteit. Toch zijn dit soort initiatieven zeer waar-
devol en vaak vernieuwend, en verdienen ook zij 
ondersteuning (wat subsidie betreft gebeurt dat 
dan meestal projectmatig). Ik denk dat het abso-
luut noodzakelijk is dat ze er kunnen blijven zijn, 
naast en los van de grotere organisaties. Ik hou 
bovendien wel van het beeld van de kunstenaar als 
artistiek op zichzelf staand individu, los van welke 
organisatie dan ook.

Er is een parallel tussen de muziekwereld en de 
muziektheaterwereld die me steeds meer begint 
op te vallen. Sinds (ongeveer) de jaren 1960 van 
de vorige eeuw grijpen steeds meer componis-
ten uit de klassieke muziek (klassieke, maar ook 
hier verdwijnen de schotten!) terug naar ensem-
blebezettingen en laten ze het grote symfonische 
orkestapparaat en gestandaardiseerde kamermu-
ziekbezettingen eerder links liggen. Met deze keuze 
voor het typische hedendaagse ensemble, dat ge-
kenmerkt wordt door de enkelvoudige, solistische 
bezetting van instrumenten (dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het symfonische orkest, dat een meer-
voudige bezetting per instrument heeft), wil men 
de gestandaardiseerde, vaak oorspronkelijk acht-
tiende en negentiende-eeuwse bezettingen (en dat 
kan gaan van pianokwintet tot symfonisch orkest) 
vermijden. Men wil een kleinschaliger vorm van 
musiceren waarin de individuele contacten tussen 
musici en componist gemakkelijker en directer zijn, 
zonder de overkoepelende hiërarchische muzikale 
structuur zoals bijvoorbeeld in een symfonisch or-
kest. Natuurlijk zijn er ook economische redenen 
mee gemoeid.

Dit doet me sterk denken aan het, ook alweer 
sinds ongeveer de jaren 1960 sterk opkomende 
kleinschaliger muziektheater, waar de makers heel 
dicht op elkaar werken, en geen ‘verantwoording 
afleggen’ aan de grotere structuur waarin ze zijn in-
gebed. Dat dicht op elkaar werken van alle makers 
impliceert dan bijvoorbeeld dat de componist heel 
sterk de dramatische inhoud mee kan vormgeven 
en ideeën kan aandragen over zuiver theatrale 
zaken, en dat bijvoorbeeld de tekstschrijver (die 
dan ook vaak tegelijk de regisseur is) de compo-
nist sterk kan beïnvloeden in het schrijven van de 
muziek. In die zin krijgen we niet de min of meer 
vaste volgorde van libretto - muziek - vormgeving - 
regieconcept - instudering uit de opera, maar veel-
eer een concentrische en zeer organische aanpak, 
waarbij de verschillende kunstdisciplines tegelijk 
op elkaar inwerken en zo invulling geven aan het 
muziektheaterstuk. Dit heeft heel veel voorde-
len en is vanuit artistiek oogpunt als werkproces 
vaak bijzonder boeiend (en weinig voorspelbaar), 
maar het heeft misschien ook nadelen. Het artis-
tieke eindproduct hangt immers zo nauw samen 
met de makers ervan, en de verschillende kunst-
disciplines zijn zozeer met elkaar vervlochten, dat 
een herneming met nieuwe mensen als het ware 
ook een nieuw werk betekent. Dit is alleszins een 
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bijzonder significant verschil met opera, ook met 
hedendaagse opera.

groot én KleIn

Voor mij als componist betekent het werken voor 
muziektheater een bijzonder boeiende en verrijken-
de artistieke bezigheid. Ik stel mij soms wel vragen 
over hoe de muziek wordt beoordeeld die geschre-
ven wordt voor het hedendaagse kleinschaliger mu-
ziektheater. Het zogenaamd ‘functioneel zijn’ blijft 
een heet hangijzer wanneer het gaat om het beoor-
delen van de kwaliteit van muziek geschreven voor 
muziektheater. Ik vind het vreemd dat de muziek 
daarvoor los zou moeten worden gekoppeld van het 
artistieke geheel (het muziektheaterstuk) waarbin-
nen ze geconcipieerd werd. Voor mij kan autonomie 
geen criterium zijn om de kwaliteit van muziek te 
beoordelen. Eigenlijk kunnen hier doodgewoon de 
criteria gelden die ook in de concertante muziek 
worden beschouwd: oorspronkelijkheid, muzikale 
verbeelding en inventiviteit...

Ik moet wel toegeven: te vaak worden thea-
trale middelen gebruikt als handig middel om een 
gebrek aan muzikale verbeelding te camoufleren. 

Dat is iets dat mij ontzettend kan ergeren. Een 
componist die schrijven voor muziektheater seri-
eus neemt, neemt ook zijn of haar eigen aandeel 
daarin serieus. 

Vlaanderen biedt voor componisten die graag 
voor muziektheater schrijven heel veel kansen. Ook 
is het goed te merken dat hedendaagse kunste-
naars niet louter naar de kleinschaligheid worden 
verwezen of daartoe hun toevlucht nemen (of daar 
worden opgeborgen), maar ook op het vlak van 
opera internationaal niveau halen. Ik pleit ervoor 
om in ons landschap zowel grootschalige opera 
als kleinschaligere muziektheaterprojecten naast 
elkaar te laten bestaan, hun eigen identiteit te la-
ten behouden, en niet te veel te ‘institutionaliseren’. 
‘Moeilijk te standaardiseren’ betekent ook een rijk-
dom aan kleur en variatie!

Petra Vermote is componist en schrijft zowel con-
certant werk als muziek voor multidisciplinaire pro-
jecten en muziektheater. Van 2004 tot 2008 was 
ze ondervoorzitter van de beoordelingscommissie 
muziektheater en van de ad hoc commissie crea-
tieopdrachten (compositieopdrachten).
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Waarom schrijven voor muziektheater? 
Reden 1: Omdat het zo marginaal is als het 
bakken van niertjes of het schrijven van tekst 
voor enige ander vorm van toneel.

Schrijven voor theater is schrijven op het behang. 
Een marginale bezigheid. Tijdens de voorstelling 
is tekst een niet eens vitaal orgaan: theater kan 
best zonder, en als er tekst is, dan komt het publiek 
toch nooit te weten wat er nu precies geschreven 
stond. Want als een voorstelling de moeite is, is er 
de hele tijd rondom de tekst ook nog van alles te 
beleven. Dat vraagt ook de aandacht en zet zelfs 
wat er geschreven stond onherroepelijk naar de 
hand. Ook na de voorstelling leidt de toneeltekst 
een marginaal vampiersbestaan: de literaire canon 
bekommert zich niet om vampiers en waarom zou 
hij ook. Vampiers moeten zwerven en af en toe tot 
leven komen, en in lange halzen bijten zoals niets 
of niemand anders dat kan.

In het postdramatische theater is de margina-
liteit van de tekst vanzelfsprekend geworden, taal is 
er één teken naast de anderen. Dat is niet nieuw. 
Het is een wat ijdele vergissing er vanuit te gaan 
dat in tijden van het ‘dramatische’ repertoirethea-
ter tekst wél meer was dan behang. Akkoord, de 
tekst was een structurerend bindmiddel van wat er 
op de scène gebeurde, maar dan alleen in de zin 
dat het behang de toon zet voor de rest van de 
inrichting. Iemand als Beckett wist lang voor er van 
postdramatisch theater sprake was hoe tekst am-
per bijeen te houden is door een centrum, hoe taal 
eerder een harem vol kwelgeesten is dan een bij de 
lurven te vatten boodschapper. En het volstaat om 
zijn teksten te spelen zoals hij ze geschreven heeft 
om dat aan het licht te laten komen. Dat Beckett 
zo streng is op zijn regieaanwijzingen is net omdat 
hij niet alleen schrijver van de tekst wilde zijn, maar 
ook controle over de voorstelling wilde. Hij wist 
goed genoeg dat tekst alleen een alles loszingende 
snotveeg is die niemand kan vertrouwen. Geef zo’n 
onhoudbaar zingend gebrek in handen van een een 
beetje geïnspireerde theatermaker en het hek is 
van de dam. Taal heeft er uit zichzelf de aard niet 

naar om een éénduidig dominerende boodschap 
over te dragen, zeker niet wanneer er ook nog wat 
toneelspelers, allerlei visueels en ook nog geluid en 
één of andere ruimtelijke ingreep het goed begrip 
komen belazeren.

Waarom schrijven voor muziektheater?
Reden 2: Omdat als de aandacht is afgeleid 
en amper iemand luistert, de meest 
opwindende en doortastende dingen gezegd 
kunnen worden. 

Het is een belachelijke klacht dat tekst vandaag in 
theater zo onbelangrijk zou zijn. Dat is niet alleen 
vandaag zo, dat is nu eenmaal eigen aan theater. 
Ook bij de coryfeeën van het repertoire was de 
tekst niet meer dan een aanleiding. Bij de Grieken 
ging het om het jaarlijkse collectieve ritueel van de 
tragedie. Steeds op de zelfde manier uitgevoerd, 
en ja, ieder jaar met ander behang: een Medea-
motiefje, een Oedipoes-motiefje... Maar de hele 
architectuur van het Griekse theater vertrok niet 
vanuit de tekst, maar vanuit het scenische ritueel 
en de plaats die dat had in hun samenleving. Bij 
Shakespeare was theater een gebeuren waar hon-
derden kruiken bier bij hoorden, en gelukkig vloeide 
er veel bier want het metafysisch raffinement van 
Hamlet zou er anders niet ingaan. Ik geloof net dat 
omdat de toneeltekst behang is, Shakespeare en 
Sophocles hun tot in het ijle en tot in het hart van 
de aarde geraffineerde gang konden gaan. Echt be-
langrijk waren ze toch niet. Niemand lette echt op 
hen, ze deden hun ding en werden gevierd, niet om 
wat ze schreven, maar omdát ze schreven voor die 
gebeurtenis genaamd theater die voor hun tijd en 
gemeenschap belangrijk was.

Ook in de negentiende- en twintigste-eeuwse 
tijden van ‘dramatisch theater’ was en is de tekst 
behang: volgeschreven alibi voor de gefêteerde 
acteur om zijn kunsten te laten zien, of alibi voor 
het publiek om zichzelf te laten zien in de burger-
lijke bonbonnières. Die desinteresse, dat constant 
fout gelezen worden, dat onophoudelijk vervormd, 
verbasterd, mismeesterd en gebruikt worden, dat 

Muziek uit het behang
Pieter De Buysser
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onherstelbare, wezenlijke onbegrip en die lommer-
volle marginaliteit, leidt de toneelschrijver tot de 
superieure vrijheid van de slaaf die zich om niets 
anders nog te bekommeren heeft dan om zijn in-
nerlijke ontwikkeling en het genereuze geven.

Wie voor toneel wil schrijven heeft het met dat 
behang te doen. Dat is het terrein. Het is niet groot. 
Het is zelfs eerder klein. Maar er kan onnoemelijk 
veel mee en ik houd er van. 

Waarom schrijven voor muziektheater? 
Reden 3: Omdat muziektheater het tijdperk 
van het flapoogmatische theater zal inluiden. 
Nieuwe geschiedenissen, nieuwe toekomsten. 
Leve het flapoogmatische theater.

Vandaag lijken veel theaterliefhebbers en makers 
niet op hun gemak met dat behang. Je hebt aan de 
ene kant de fanatieke dramatische repertoireroe-
pers die denken dat het huis instort als het behang 
niet centraal staat. Nu: in een huis dat op behang is 
gebouwd, kom ik liever niet binnen. Aan de andere 
kant heb je vandaag een aantal fanatieke, doorge-
draaide postdramatische freaks die geen behang 
onder handen krijgen of ze willen het versnipperd 
zien tot een orgastische confetti. 

Beiden zijn hedendaagse politieke en sociolo-
gische symptomen. 

Een symptoom spreekt nooit de waarheid. De 
waarheid en het gelijk van symptomen ligt in het 
feit dat ze bestaan, niet in wat ze beweren. 

Dat er vandaag zoveel roepers zijn voor een 
terugkeer naar het repertoiretoneel, heeft niets te 
maken met dat het werkelijk zo zou zijn dat de tekst 
van Strindberg, Camus of Beckett de architectuur 
van het theater zouden bepaald hebben. Ook hun 
teksten waren behang. Het politiek symptomati-
sche ligt hem in wat de repertoireroepers allemaal 
van hun behang verwachten. Dat is erg veel. Ze vra-
gen van het behang iets wat alleen rijke, verveelde 
oude mensen van hun behang vragen: dat het iets 
representeert, dat het hun onbehagen zou stelpen, 
dat het hen een samenhorigheidsgevoel zou geven, 
hen wat op zou monteren of louteren. En dat het 
hen een identiteit zou geven die tastbaarder is dan 
dat streepje schuim van verontwaardiging op de 
lippen. 

Vragen staat vrij, maar ik vrees dat geen be-
hang dat voor elkaar krijgt. Diametraal tegenover 
de repertoireroepers staan de dolgedraaide post-
dramatische poppensnorren. De dramatische re-

pertoireroepers kunnen alleen maar lezen en naar 
acteurs luisteren. De postdramatische poppensnor-
ren kunnen alleen nog naar acteurs kijken en ze 
kunnen amper nog lezen. Of ze lezen alles fout en 
zeggen dan dat weten dat je fout leest het slimste is 
dat er voor de mens is weggelegd. Daar hebben ze 
natuurlijk gelijk in, maar om daar nu een strijdpunt 
van te maken is weer van het goede te veel. De 
postdramatische poppensnorren hebben een aan-
tal ideeën opgesnoven over hoe een tekensysteem 
centrifugaal werkt. Wat niet meer dan een taalfiloso-
fische beschrijving is, is voor hen een voorschrift ge-
worden. Natuurlijk laat geen enkele betekenis zich 
in een plot snoeren, natuurlijk zijn chronologische 
narratieven illusoir, vanzelfsprekend slaagt taal er 
niet in om een eenduidige betekenis over te dragen 
en is iedere tekst een zintuiglijk versplinterende er-
varing. Zo is dat, jawel meneer de koekepeert, dat is 
hoe taal functioneert - of disfunctioneert als je wil. 
En dat gebeurt zo zowel in een dramatische als in 
een postdramatische context of in een flapoogma-
tische context. De versplintering is één beschrijving 
van taal naast een mondvol anderen.

Dat nu precies deze beschrijving van taal re-
levant gevonden werd sinds de jaren zestig, met 
hoogtepunt eind jaren tachtig begin negentig, zegt 
iets over de specifieke historische conditie van dat 
moment. Het is niet zonder betekenis dat het hoog-
tepunt van de vraag naar een doorgedraaide post-
dramatische esthetiek samenviel met het hoogte-
punt van de kapitalistische zegeroes: een tijd van 
én en én, simultaan en niet hiërarchisch, zintuiglijk 
en alles naast elkaar, hoe meer hoe beter, neven-
schikking à l’infini. Onze tijd, vandaag, is compleet 
anders. Vandaag is het kapitalisme zo failliet als 
het communisme, en moeten er keuzes gemaakt 
worden. Er zijn andere toekomstbeelden nodig, dus 
ook andere geschiedenissen. 

Waarom schrijven voor muziektheater? 
Reden 4: Omdat het flapoogmatische mu-
ziektheater – met behulp van het dappere 
trompetje – de plaats van de macht leeg 
houdt. Het is een in het hier en nu getrokken 
intensivering van de gedroomde politiek.

Ik zou vandaag taal in een flapoogmatische con-
text eerder beschrijven als een performatief, ver-
beeldend, scheppend, stotterend en ongrijpbaar 
lichaam, doortrokken van wat Sloterdijk noemt: 
‘thumotische energie’ - een energie van genereuze 
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fierheid, van scheppende, mislukkende en weer 
recht kreffelende kracht. Maar het zal vrees ik nog 
een tijdje duren vooraleer deze beschrijving van taal 
is doorgesijpeld op de scènes en op de departe-
menten literatuur en theaterwetenschappen. Er lo-
pen nog te veel verslaafden aan de oude esthetica 
rond. De Zeitgeistjunkies nemen de doorgedraaide 
postdramatische beschrijving als een voorschrift en 
gaan ermee hun drugjes ophalen. Ze vinden hun 
gerief in het spectaculaire zintuiglijke ervaringsthe-
ater, ook wel: Sinksenfoor voor poppensnorren. Ik 
hoop dat de arme Heiner Müller in zijn graf een paar 
goede Havana’s heeft meegenomen, want toen hij 
zijn project voor het theater omschreef als ‘Entwurf 
eines neuen Begriffs von Geschichte’, bedoelde 
hij vast iets anders dan een historieloze kostelijke 
beeldenhonger. Waar het postdramatische theater 
van de jaren 1980 de meest relevante verwerking 
was van de nood van de tijd, is het vandaag een 
pathetisch symptoom. Veel van het postdramati-
sche theater vandaag is extreem dramatisch: zijn 
centrale drama is dat nadat de tekst van de troon 
gestoten is als bindend, betekenisgevend centrum 
van de scène, het Het Beeld op de lege troon heeft 
gezet. Na het logocentrische theater is veel post-
dramatisch theater imagocentrisch. Waar vroeger 
de schrijver zetelde, zit nu de etalagist.

En zo wordt één van de meest intrigerende mo-
gelijkheden die het postdramatische theater biedt 
genegeerd: de plaats van de macht, de plaats van 
het centrum in het theatrale tekensysteem zou leeg 
kunnen blijven. Net zoals in de gedroomde demo-
cratie de plaats van de macht leeg moet blijven, 
door geen individu of belangengroep mag worden 
opgeëist, en voortdurend moet worden bevochten 
en wisselend worden bezet, zo moet in het ge-
droomde theatrale tekensysteem de plaats van het 
dominante teken leeg blijven. Theater dat niet een 
in het hier en nu getrokken intensivering van de ge-
droomde politiek is, kan mijn gat kussen. 

Waarom schrijven voor muziektheater? 
Reden 5: Omwille van de muziek uit het 
behang.

Muziek. Van te hooggespannen verwachtingen krijg 
je samengenepen billetjes. Van muziektheater ver-
wacht ik niet te veel. Maar wel iets. Ik verwacht dat 
een trompetje de iets te kloeke aanspraken van 
een theatraal teken omver kan blazen. Ik verwacht 
dat muziek de lege plek van lucht voorziet. Ik houd 
niet van spreken over muziek, laat staan over wat 
muziek bewerkstelligt. Het is te intiem. Misschien 
wil ik precies daarom schrijven voor muziekthea-
ter. Omdat het repertoireroepers en doorgedraaide 
postdramatische poppensnorren feestelijk weet te 
negeren. Het ontneemt iedereen zijn plaats. Het tok-
kelt op een toets, trekt aan een snaar en giet zich 
binnen. Muziek brengt geen beelden mee, muziek 
brengt geen betekenissen mee, muziek tempert en 
intensiveert. En – zo machiavellistisch ben ik graag 
– muziektheater biedt ontzettend veel mogelijkhe-
den om de tekst op een andere, meer indringende, 
meer onverwachte manier aan het publiek toe te 
vertrouwen. 

Maar ik heb graag dat de tekst behang blijft, 
dat de tekst ruimte biedt en ook op de scène ge-
nereus kan zijn naar de andere theatrale tekens. Ik 
heb graag dat de tekst marginaal blijft, onooglijk, 
omdat in de schaduw zich de meest briljante din-
gen kunnen ontwikkelen, en omdat ik verrukt ben 
als er muziek komt uit het behang.

Pieter De Buysser is schrijver. Vanaf 2009-2010 
is hij voor muziektheater in residentie bij LOD. 
(www.pieterdebuysser.com)
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Corpus  
 Kunstkritiek

Tijdens het seizoen 2008-2009 nemen negen kunstcritici deel aan het 
intensieve traject Corpus Kunstkritiek. Elk schrijven ze een tiental 
teksten en komen een keer per maand samen om te reflecteren over hun 
materiaal, om te schrappen en schaven. Het corpus van theater- en 
dansrecensies wordt in de eerste plaats gepubliceerd op de websites van 
VTi en Urbanmag*. Onder bepaalde voorwaarden (creative commons) 
kunnen ook anderen het materiaal vrij hergebruiken, vertalen voor 
promotiedoeleinden, etc. 
 
Voortaan worden in iedere Courant een viertal recensies gebundeld.  
Zo leest u in dit nummer teksten van Sébastien Hendrickx, Anna van 
der Plas, Christophe Van Gerrewey en Wouter Hillaert.

www.vti.be/kunstkritiek
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‘Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?’ schreeuwt 
Christus net voor zijn laatste zucht aan het kruis. 
Niet enkel zijn (lichamelijke) sterfelijkheid, maar 
ook de angst en de twijfel waar hij in de loop van 
de Goede Week uitdrukking aan geeft, maken de 
Zoon van God ook tot Mensenzoon. Kan het Passie-
verhaal om die reden ook de atheïst aanspreken? In 
de voorstellingen van Platel vindt vaak een verge-
lijkbare ontmoeting plaats tussen het (klein)men-
selijke en het Goddelijke of, iets breder, het trans-
cendente. De verheven klassieke muziek staat niet 
zelden in scherp contrast met het woelige dansante 
gebeuren op de scène, waar de mens zich doorgaans 
van zijn zwartste (meest wanhopige, gewelddadige, 
onverschillige) kant laat zien. De twee uitersten 
groeien vervolgens naar elkaar toe: de muziek geeft 
het trekken en sleuren van de dansers een troos-
tende glans, de dans vermenselijkt de hooggestemde 
muziek. In Pitié! werkt het iets anders. Na vsprs 
uit 2005 - ook een voorstelling omtrent religie - 
sloeg Platel opnieuw de handen in elkaar met 
componist-muzikant Fabrizio Cassol. Die maakte 
een gedurfde bewerking van J. S. Bachs bekende 
Matthäus-Passion, waarin het Passieverhaal wordt 
bezongen. Cassol confronteerde dit barokke spiri-
tuele bouwwerk met moderne genres zoals blues of 
jazz, en maakte de muziek daardoor als het ware 
minder verheven. Niet zozeer tussen, als wel binnen 
de afzonderlijke disciplines ontstaan zo toenade-
ringen tussen het transcendente en het menselijke. 
Dit zorgt ervoor dat er noch op de muziek, noch 

op de dans gemakkelijk essentialistische etiketten 
kunnen worden gekleefd.

Het decor bestaat uit een abstracte, bleekhouten 
constructie - geen hyperrealistische setting dus, 
zoals geregeld in het werk van Platel. Het scheidt 
de groep muzikanten, hoog op een balustrade, van 
de dansers en de drie zangers beneden op de be-
gane grond. De rol van Christus wordt vertolkt 
door een zwarte man, de contratenor Serge Ka-
kudji. Hij wordt vergezeld door de sopraan Laura 
Claycomb, die de Moeder speelt, en de mezzoso-
praan Cristina Zavalloni, de zus of de minnares 
van Christus, waarschijnlijk Maria Magdalena. 
In tegenstelling tot de dansers, die zeer vrolijke 
kleuren dragen, gaan deze drie personages ge-
kleed in het zwart. Pitié! is slechts heel losjes op 
het Passieverhaal gebaseerd (soms té los, nauwe-
lijks herkenbaar). Zo kan de beginscène mogelijk 
beschouwd worden als een soort Laatste Avond-
maal, maar dan één zonder de apostelen. Jezus en 
zijn twee gezellinnen zitten opzij rond een tafel, 
stilzwijgend, bedrukt, wetende wat komen gaat. 
Plots wordt de rouwstemming ongepast onder-
broken wanneer een man zich uit de groep dan-
sers losmaakt en met een grote sprong bovenop de 
tafel terechtkomt. Al gauw zwelt de muziek aan 
en komen ook de andere dansers tot leven. Het 
lijden dat verlamt, en de onbeholpen, vitalistische 
weerstand ertegen: het is een figuur die doorheen 
de voorstelling voortdurend terugkeert. 

Hedendaags erbarmen 
PItIé! - alaIn Platel en fabrIzIo cassol/les ballets c de la b

Sébastien Hendrickx

I don’t believe in God, but I miss him. in de openingszin van zijn laatste boek (nothing to Be Frightened of, 
2008) legt julian Barnes de vinger op een hedendaags gevoel van nostalgie: de heimwee van de atheïst 
naar het geloof. God is al een tijdje dood, in onze contreien toch, en met hem is ook een neerdrukkende 
katholieke moraal verdwenen. deze winst ging echter met een verlies gepaard: het wijken van rituelen, 
gedeelde verhalen, zingeving. de mens ziet zich teruggeworpen op zichzelf. hierom wordt binnen de kunsten 
al langer dan vandaag gerouwd. Alain Platel nam het Passieverhaal, waarin het leed en de verrijzenis van 
jezus Christus wordt beschreven, als uitgangspunt voor zijn laatste voorstelling Pitié! net omdat in het 
archetype van de lijdende Christus het menselijke en het Goddelijke elkaar ontmoeten, lijkt het verhaal de 
uitgelezen plek om een religieuze thematiek naar vandaag te vertalen.
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Van centraal belang binnen de Matthäus-Passion is 
de aria Erbarme Dich, Mein Gott (Heb medelijden, 
Mijn God). Het Franse pitié betekent zowel mede-
lijden, als erbarmen, barmhartigheid. Het eerste is 
een omstreden begrip. Vaak wordt medelijden afge-
daan als een hypocriete, passieve houding ten aan-
zien van het lijden van de andere. Het installeert een 
machtsrelatie tussen degene die medelijden betoont 
en degene die het opwekt. Eerder dan aan te zetten 
tot actie, vormt het een dekmantel voor niet-hande-
len, het niet-tot-handelen-komen. Dat wantrouwen 
ten aanzien van het medelijden tekende Nine Fin-
ger, de beklijvende voorstelling die Platel samen met 
Fumiyo Ikeda en Benjamin Verdonck maakte over 
de lotgevallen van een kindsoldaat. Elke vorm van 
emotionele inleving bij de toeschouwer werd toen 
onophoudelijk doorkruist, medelijden onmogelijk 
gemaakt. Nine Finger was een zeer emotionele voor-
stelling, maar nergens ontroerend. Pitié! is dat daar-
entegen wel. De dans en de muziek ontroeren op 
een overvloedige, schaamteloze, genereuze manier. 
Gaat deze voorstelling (met die specifieke titel nota 
bene) dan kritiekloos met het medelijden om?

Zo lijkt het toch niet. Op een bepaald moment 
staan twee mannelijke dansers op de wankele tafel. 
Van één ervan zijn de ogen afgeplakt. In zijn benen 
de schrik om te vallen. Tussen de blinde en de man 
die naar hem kijkt, ontstaat een enorme spanning 
en die heeft duidelijk niets met medelijden te ma-
ken, maar alles met afhankelijkheid en macht. Platel 
krijgt vaak de kritiek dat hij een maatschappelijke 
onderklasse te kijk zet, dat het beschaafde theater-
publiek zich in zijn voorstellingen kan vergapen aan 
de ‘marginalen’ als aan de wilde beesten in de zoo. 
Ook in Pitié! verschijnt de zwakkere, dan niet in so-
ciale, maar in lichamelijke zin. De dansers stotteren, 
hun spieren trekken samen, ze slaan zonder reden 
met gestrekte vingers op hun wijd open mond. Ze 
lijken onschuldig en hulpeloos als mongoloïde, eeu-
wige kinderen. Dat zou minstens even problema-
tisch kunnen zijn, ware het niet dat deze gespeelde 
gebrekkigheid of fysieke imperfectie werd gecom-
bineerd met momenten van danstechnische virtu-
ositeit. De machtsrelaties die zich vastzetten in het 
kijken van toeschouwers naar performers worden op 
die momenten ondergraven: een neerbuigend, pas-
sief soort medelijden krijgt geen kans. 

Toch spreekt de voorstelling over meer dan macht en 
berekening alleen. Pitié verschijnt er ook in de twee-

de, positievere betekenis van het woord: als erbarmen 
of barmhartigheid. Dat gevoel kan omschreven wor-
den als een soort mededogen voor mensen die niet 
aan de norm voldoen, niet enkel voor de slachtoffers 
(zieken, armen...), maar ook voor de daders (dieven, 
moordenaars... ). Niet dat het belang van wetten en 
normen daarbij in twijfel wordt getrokken. Het er-
barmen staat los van elk oordeel, buiten de keten van 
misdaad en straf. In het Passieverhaal moet Maria 
huilen om Judas, ook al heeft die dan haar Zoon 
verraden. Zij staat symbool voor de barmhartigheid 
en dat verklaart misschien waarom ze, anders dan in 
het oorspronkelijke verhaal, een constante en opval-
lende aanwezige is in Pitié! Toch neemt ze amper 
deel aan de verschillende Passietaferelen. Vaak staat 
ze in de hoek van het scènebeeld, met haar rug naar 
het publiek, net als ons toe te kijken. Zelfs bij de 
grote tableaux vivants, die met ironische dramatiek 
naar barokke schilderijen van de Kruisafneming ver-
wijzen, houdt ze zich majestueus afzijdig. Paradoxaal 
genoeg lijkt barmhartigheid naast extreme betrok-
kenheid ook nood te hebben aan een onthechte 
blik, een blik die niet oordeelt. Het is haar Zoon, de 
zwarte Christus, die aan het eind van de voorstelling 
die blik als het ware vervolledigt. Hij staat vooraan 
op het podium en houdt zijn ogen en handpalmen 
open en naar ons gekeerd. Langzaam en steeds he-
viger komt het snikken. In het Passieverhaal weent 
Christus om het volk dat hem aan het kruis nagelt 
en zegt hij: ‘Vergeef hen Heer, want ze weten niet 
wat ze doen.’ Deze extreme vergevingsgezindheid 
slaat de toehoorders met verstomming. Ligt in het 
erbarmen iets Goddelijks besloten? Overstijgt de 
barmhartige mens het kleinmenselijke?

Pitié! flirt geregeld met de grenzen van de pathetiek. 
Aan het eind is er spijtig genoeg helemaal geen hou-
den meer aan. Het huilen van Christus duurt zeker 
tien tergend lange minuten. Ontroering houdt op 
wanneer ik de dwang voel om ontroerd te worden. 
Nog tenenkrullender is de collectieve omhelzing 
van de dansers net voor het doek valt. Dit samen-
ondanks-alles-blij-zijn slaat al het voorgaande een 
beetje plat. Het is een schoonheidsfoutje in een ver-
der zeer verdienstelijke voorstelling, die het stof van 
het Passieverhaal blaast en het toegankelijk maakt, 
ook voor niet-gelovigen. 

Gezien op 10 december 2008 in deSingel, antwerpen.
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Door elkaar schudden mag

Het verhaal laat zich in enkele regels vertellen: 
een meisje wordt zonder aanwijsbare reden ver-
laten door haar ouders en blijft alleen achter, tot 
ze wordt opgehaald. In het tehuis waar ze naartoe 
gaat, zijn veel kinderen om mee te spelen, maar het 
meisje vindt het er niet leuk en trekt zich terug in 
haar schulp. De anderen vinden haar vreemd en 
de directeur weet zich geen raad. Hij besluit haar 
weg te sturen, waarna het meisje zelf wegloopt. Dit 
is het meest waarschijnlijke einde: het meisje start 
een charmeoffensief vlak voordat ze wegloopt en 
laat zich bereidwillig door de directeur terugbren-
gen. Dan krijgt ze een tweede kans in het tehuis 
dat nu haar thuis zal worden. Je zou echter, net als 
het jonge toeschouwertje van hierboven, ook een 
minder rooskleurig einde kunnen zien: het meisje 
blijft zich verzetten nadat ze door de directeur is 
teruggebracht. Nu zal ze tegen haar zin in het te-
huis moeten blijven, hopend op de onwaarschijn-
lijke terugkeer van haar ouders.

Het toeschouwertje klonk oprecht ontdaan 
door het volgens haar slechte einde. Misschien 
werden haar verwachtingen wel ingegeven door 
het meer bekende weesmeisje Annie in de gelijk-
namige musical. Het is dan ook een heel ander 
soort blik op de wereld die de makers van Love 
willen meegeven. Geen valse hoop op een onbe-
staande wereld waarin alles tomorrow goed komt, 
maar geloof in de noodzaak om op eigen kracht 
een leefbare omgeving te creëren binnen een we-

reld waarin zelfs voor kinderen niet altijd alles goed 
is. Zo’n visie is misschien wel een van de grote ver-
schillen met commerciële jeugdvoorstellingen, die 
grotendeels drijven op de gedachte dat kinderen in 
de schouwburg vooral een fijne ervaring moeten 
hebben. Liefst geen confrontatie met dode groot-
ouders, boze stiefmoeders of griezelige draken dus, 
maar een ideale wereld zonder verdriet. 

Makers van het gesubsidieerde jeugdtheater 
trekken zich hier van oudsher niet veel van aan. Zij 
zijn van mening dat kunst de wereld van kinderen 
best door elkaar mag schudden en dat diezelfde 
kinderen in de tribune bovendien veel meer kunnen 
hebben dan hun ouders of leerkrachten vaak den-
ken. De wereld om hen heen is niet rooskleurig en 
daar kunnen ze maar beter op worden voorbereid, 
bijvoorbeeld via metaforen in het theater. Zo is het 
verdriet van het meisje in de voorstelling dat haar 
beide ouders ziet vertrekken, vrij eenvoudig door 
te trekken naar kinderen van wie een van de ouders 
het gezin verlaat. En dat er voor het vertrek van 
de ouders in Love geen enkele reden wordt aange-
voerd, is zo gek nog niet binnen een kinderlogica. 
Want hoeveel kinderen zullen afdoende uitgelegd 
krijgen waarom papa en mama gaan scheiden?

Vakmanschap met een knipoog

Het naamloze meisje krijgt in de voorstelling ze-
ker haar portie verdriet te verwerken. Niet alleen 
wordt ze verlaten door haar ouders, ze is nog le-
lijk ook. Althans dat zegt het verhaal, want vanaf 

‘Tomorrow’ is niet altijd rooskleurig 
love - KoPergIetery en dschungel wIen

anna van der Plas

‘nee, het loopt niET goed af!’ Met enige stemverheffing wijst een meisje haar zesjarige vriendinnetje terecht 
terwijl ze de zaal verlaten. ze hebben net de nieuwe muziektheatervoorstelling annex musical Love gezien 
van regisseurs Eva Bal en ives Thuwis, gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van de italiaanse 
kunstenaar Gian Berto Vanni. de voorstelling bevat thema’s die veel kinderen zullen herkennen uit hun 
eigen leven, maar dan net een tikkeltje erger gepresenteerd. Maar of het effectief slecht afloopt, is voor 
interpretatie vatbaar. Love heeft een open einde en het hangt er maar net van af of je daar lichtpuntjes in 
ziet, of donkere regenwolken. 
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de tribune ziet de actrice Nele Van den Broeck 
er eerder doorsnee leuk uit, dan lelijk. Het mag 
dan een zijspoortje in de voorstelling zijn, derge-
lijke opmerkingen zeggen wel iets over de manier 
waarop er tegenwoordig naar kinderen (en dan 
vooral meisjes) wordt gekeken. Bewustzijn over de 
schoonheid van het eigen lichaam is zelfs bij kin-
deren van het eerste leerjaar al aanwezig. En het 
zit het meisje uit Love blijkbaar niet mee, want de 
andere kinderen moeten haar niet hebben omdat 
ze stom doet én er stom uitziet.

Ook al is het verhaal hoofdzakelijk treurig, de 
stijl van deze muziektheatervoorstelling is licht 
verteerbaar. Het showgehalte is hoog, met flik-
kerende lichtjes in het decor en veel afwisseling 
van tekst met liedjes en dansjes. De muzikale en 
dansante intermezzo’s zijn zwaar overdreven met 
een vette knipoog richting de bekende musicalstijl. 
Maar waar bij een musical vaak tevergeefs gepro-
beerd wordt op een realistische manier de overgang 
tussen spel en zang te maken, lossen de spelers het 
hier op met grappige verbindingszinnetjes als ‘ik 
voel een lied opborrelen’. De medespelers van het 
meisje en de directeur ( Jeroen Klein Gunnewiek, 
Elise De Vliegher en Christophe Degelin spelen 
verschillende rollen) veranderen ongemerkt in een 
achtergrondkoortje, of in een groep dansers uit een 
showballet. Het geeft de voorstelling een zekere 
schwung mee die je aandacht vasthoudt van begin 
tot einde.

De muziek en liedjes van Vincent Goeminne 
en Gregory Caers zijn een goede mengeling van 
emotionaliteit en inhoudelijkheid, en de persona-
ges slagen er in ze uit te voeren zonder uit hun 
rol te vallen. Het duidelijkst is dat te zien bij de 
directeur, gespeeld door Tom Ternest. Hij heeft 
zich met hart en ziel in zijn versie van de domme-
rik gesmeten en een personage gecreëerd dat verre 
familie lijkt van de burgemeester uit de Samson en 
Gert. Al struikelend over zijn woorden probeert 
hij de wezen te socialiseren via regels uit zijn op-
voedboek. Dat hij er desondanks niet in slaagt de 
emotionele last van de kinderen te verlichten, zien 
we gesymboliseerd in een scènebeeld waarbij Ter-
nest zijn bureau op zijn schouders probeert mee te 
torsen als ware het de hele wereld. 

Hij bedoelt het echter goed en wil dat het 
nieuwe meisje zich bij hem thuis gaat voelen. 

Wanneer zij vlak voor het einde het tehuis be-
hangt met lakens, met daarop de boodschap dat 
ze houdt van iedereen die dit leest, strijkt hij met 
zijn hand over het hart zonder daarvoor eerst in 
zijn opvoedboek te kijken. Hij slaat een arm om 
haar heen en beschermt haar tegen de regen. Deze 
nieuwe en spontane vaderrol lijkt voldoende om 
het meisje aan zich te binden en haar pantser van 
zelfbescherming af te leggen. 

Geloof in je eigen mogelijkheden

Hoe het daarna verder gaat met het meisje mogen 
we zelf verzinnen. In het slotlied horen we dat het 
einde van elk verhaal tegelijkertijd het begin is van 
een nieuw. Ook hier laat zich wel degelijk de hoop 
voelen die de voorstelling spreekt, want deze sim-
pele en ietwat softe liedtekst roept ons op om het 
heft in eigen handen te nemen. Hoe groot of klein 
je ook bent, het is niet onmogelijk om delen van je 
eigen levensverhaal te schrijven of om er een ander 
einde aan te geven. Love laat zien dat je eigen kijk 
zelfs de meest erge dingen in je leven in een ander 
perspectief kan plaatsen. 

De keuze om deze boodschap niet al te duide-
lijk door de strot te duwen, is er de oorzaak van dat 
niet iedereen het einde van de voorstelling zo zal 
interpreteren. Misschien is het ook wel lastig om 
een positief einde te zien wanneer je eigen papa 
net is vertrokken, of wanneer je zelf gepest wordt 
op de speelplaats. Misschien put je juist wel kracht 
uit de herkenning in het uitzichtloze verdriet van 
het meisje. Of misschien ben je enkel teleurgesteld 
in het ontbreken van een duidelijk happy end. Juist 
die vele mogelijkheden om een voorstelling te ein-
digen, zijn een bevrijding in een wereld waarin er 
zoveel voor ons bedacht wordt door anderen. En 
waarin kinderen nog maar weinig ruimte krijgen 
om een eigen weg te vinden.

Welk einde je ook schrijft, Love is een voorstel-
ling waar veel serieuze inhoud verpakt zit in een 
swingend jasje vol knipogen naar het populaire 
musicalgenre. En daarmee hebben KOPERGIE-
TERY en de Oostenrijkse coproducent Dschun-
gel Wien een fijne voorstelling gecreëerd die in de 
smaak kan vallen bij een breed publiek.

Gezien op 2 april 2009 in de Warande, turnhout.
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Het gaat telkens om mannen wiens levens op een 
bepaald moment exemplarisch zijn geworden voor 
een ‘nieuwe’ kijk op de wereld. Ze opereren als een 
containerbegrip voor een geheel pakket van ideeën. 
In het geval van Einstein on the Beach: Einstein ‘vond 
de relativiteitstheorie uit,’ maar het gaat Glass niet 
zozeer om de wetenschappelijke inhoud daarvan 
(intertiaalstelsels en lichtsnelheid), als wel om de 
bijna gevulgariseerde betekenis van die theorie.

Die komt het best tot uiting in de klassieke, pe-
dagogische ‘sketch’, waarin een trein zowel vooraan 
als achteraan door de bliksem wordt getroffen. Een 
man die in de berm staat toe te kijken, ziet beide 
bliksems tegelijk. Een vrouw die op de trein zit, 
denkt echter – omdat de trein in beweging is en dus 
eerst bij de bliksem aan de voorkant arriveert – dat 
de blikseminslagen niet gelijktijdig plaatsvonden. 
Het merkwaardige is echter dat beiden gelijk heb-
ben. Dat Einstein dit mathematisch kon bewijzen, 
was niets minder dan het definitieve wetenschappe-
lijke bewijs van de dood van God, omdat het waar-
heidsbegrip – dat natuurlijk al millennia lang met de 
regelmaat van de klok werd aangevochten – voor het 
eerst systematisch werd gerelativeerd. Maar in een 
wereld waarin twee mensen net het tegenovergestel-
de kunnen beweren, en toch beiden gelijk hebben, 
kan er geen God bestaan – dat wil zeggen: bestaan er 
minstens twee goden. Het merkwaardige nu aan het 
geval van Einstein is dat zijn theorie zowel ethisch-
filosofisch als technisch-wetenschappelijk de atoom-
bom heeft ‘voorbereid’. Iedereen kan gelijk hebben, 
maar iedereen wil natuurlijk ook gelijk hebben. Het 
gooien van een atoombom op Hiroshima lijkt in ze-
kere zin ondenkbaar in een wereld met God; maar 
het gooien van een atoombom op Hiroshima is tech-
nisch onmogelijk in een wereld zonder Einstein.

In elk geval: Einstein on the Beach is een van de be-
langrijkste culturele vlaggenstokken die in de jaren 
1970 geprikt zijn in het oppervlak van dat besef. Het 
is eigenlijk een tautologische poging om met die zo-
wel prachtige als vreselijke relativiteit van alles om te 
gaan – en om er, met andere woorden, toch mensen 
door bij elkaar te brengen. Toen Philip Glass in de 
laten jaren 1960 en de vroege jaren 1970 zijn eerste 
minimal music speelde in lofts in New York, was dat 
zonder meer een revolutionaire evolutie – en zeker 
niet enkel in de wereld van de hedendaagse klas-
sieke muziek. De meer traditionele huizen of zalen 
bleven voor zijn werk gesloten, omdat de muziek 
niets meer representeerde of althans niets meer wou 
representeren. De positie van de toeschouwer werd 
veel belangrijker, omdat die met een niet eerder 
geziene vrijheid over zijn eigen gelijk kon beschik-
ken, of eerder nog van zijn eigen gelijk werd bevrijd. 
Meer nog: kunst werd een voortdurende oefening in 
het menselijk omgaan met die afwezigheid van één 
groot achterhaalbaar gelijk.

In 1966 was al Against Interpretation van Susan 
Sontag verschenen, als een ander, cultuurtheore-
tisch lichtbaken – maar opnieuw als een lichtbron 
die niet uniek wou zijn, maar een expliciet licht wou 
werpen op een oneindig landschap van meningen 
en mogelijkheden, met, opnieuw, nog steeds in het 
achterhoofd, de verschrikkingen waartoe het wel 
hebben van een duidelijke overtuiging aanleiding 
kon geven. In de Verenigde Staten kwam de horror 
overigens niet zozeer van de Eerste of ook niet van 
de Tweede Wereldoorlog, als wel van de (contempo-
raine) oorlog in Vietnam en Korea, de moord op de 
Kennedy’s, Martin Luther King, enzovoorts – wat 
betekent dat Amerika, of de Amerikaanse kunst, pas 
echt modern is geworden in de jaren 1960 en 1970, 

Het geluid van de bliksem 
eInsteIn on the beach - collegIuM vocale en chaMP d’actIon

Christophe Van Gerrewey

in 1976 ging de opera Einstein on the Beach van Philip Glass en Robert Wilson in première op het festival van 
Avignon. Later dat jaar volgden er opvoeringen in de rest van Europa (en ook in de Muntschouwburg in Brussel). 
zoals de titel aangeeft, staat de wetenschapper Albert Einstein centraal, maar de opera is geen biografie. het 
gaat eerder om de figuur van Einstein in de westerse ideeëngeschiedenis van de twintigste eeuw. Later zou Philip 
Glass nog twee gelijkaardige opera’s maken, over de Egyptische farao Akhenaten en over Mahatma Gandi. 
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en zo dus ver achterliep op het Europese moder-
nisme. En wat ook verklaart waarom Einstein on the 
Beach een eerste uitgebreide en succesvolle toernee 
maakte op het vasteland.

Concertant minimalisme

Champ d’Action en Collegium Vocale brengen nu, 
in 2008, een soort introductie tot het concertante mi-
nimalisme, die meteen ook als een best of kan wor-
den gezien. Er wordt dus meer gespeeld dan alleen 
maar Einstein on the Beach: de opvoering bestaat uit 
twee helften van net geen twintig minuten – wat van 
een lichtheid genoemd kan worden die hemelsbreed 
verschilt van de vijf uur durende volledige opvoering 
van Einstein on the Beach (hoewel, natuurlijk, volgens 
Glass tijdens die marathon ‘iedereen mocht opstaan 
of toekomen of doen wat-ie wou’.)

Het Collegium Vocale, onder leiding van Ja-
mes Wood, brengt eerst A rose is a rose is a round, 
het merkwaardig korte, zuiver vocale stuk van de 
onlangs overleden James Tenney. Een tiental voca-
listen hebben verspreid in de zaal plaatsgenomen, 
zodat ze een ring vormen rond het publiek, met 
Wood als dirigent vooraan. In een soort uitgerok-
ken vorm van a capella, wordt de titel van het stuk 
herhaald. Dat iedere toeschouwer, in welke zaal of 
van welke cultuurvorm dan ook, een ander cultuur-
product bekijkt, wordt hier sonisch verwoord: om-
dat de stemmen niet als in een perspectief vanuit 
het vluchtpunt op het Grote Podium komen, komen 
de geluidsgolven niet alleen ergens anders toe, maar 
komen ze ook van ergens anders vandaan – en als 
een zachte, ontregelende bliksem slaan ze inderdaad 
bij iedereen anders in. De woorden die de golven 
met zich meebrengen – a rose is a rose is a rose – zijn 
van de dichteres Gertrude Stein (een van de auteurs 
die toch deel uitmaken van een Amerikaans voor-
oorlogs modernisme), en benadrukken ook woor-
delijk dat betekenissen relatief zijn en ook moeten 
zijn. Het woord verwijst naar het voorwerp, naar de 
echte, naakte, zuivere ervaring van het voorwerp, en 
niet naar een cultureel of economisch of ideologisch 
bepaalde variant die voor die roos in de plaats is ge-
komen. In mijn gedicht, zou Stein gezegd hebben, 
ruikt een roos voor het eerst in tweehonderd jaar 
weer als een roos.

Daarna volgt Proverb, van die andere gigant van 
het minimalisme Steve Reich, uit 1995, waarin de 
componist zijn fascinatie uitspeelt voor twaalfde-

eeuwse vocale muziek met lang aangehouden noten 
– wat natuurlijk een zeer dankbaar werkstuk is voor 
een ensemble als het Collegium Vocale.

En dan, verrassend, aan het eind van het eerste 
deel volgt nogmaals A rose is a rose is a round – maar 
eigenlijk gaat het om een licht andere versie van wat 
we eerder te horen kregen, als om aan te geven dat 
zelfs de relativiteit relatief is.

Na de pauze worden er vijf delen van Einstein on the 
Beach gespeeld: Trial 1 en Spaceship, en een drietal 
kortere, zogenaamde Knee Plays. Een narratief ver-
loop bezit ook de volledige opera niet – het bewijst 
nog een keer dat muziek hier eerder een beslag legt 
op de ruimte dan op de tijd. En op die manier ook 
zeer theatraal of zelfs performatief kan werken: het 
gaat om muziek waarin het mysterieuze niet zozeer 
het feit is dat er dingen onnavolgbaar gebeuren, 
maar dat de muziek zeer traag en zacht evolueert, 
met minieme wijzingen die in elkaar overstromen, 
die eerder een sferische ruimte tot stand brengen 
dan een verhaal of een plot. Er wordt een klimaat 
gecreëerd waarin de toeschouwer toeschouwer kan 
worden – als een modern subject dat zelf de kracht 
en de schoonheid moet vinden om te bestaan in een 
wereld zonder zekerheden.

Als een breuk, als een evenement of als een be-
vrijding kan Einstein on the Beach zonder twijfel niet 
meer werken. Het geconcentreerd bijwonen van een 
integrale opvoering – zelfs als een happening uit de 
seventies – lijkt dan ook weinig aanlokkelijk. In deze 
opvoering is trouwens ook alle tekst verdwenen, 
net als de expliciet performatieve elementen: in het 
originele stuk voorzag Glass (en co-auteur Wilson) 
ook dansers en grote decorstukken. Hier blijft enkel 
de muziek over, en de vocalisten en muzikanten en 
de erg flegmatieke dirigent om naar te kijken, die 
met zeer veel vaart, zonder te twijfelen of te haperen, 
soms redelijk luid of zelfs ruw, fragmenten spelen.

Dat er evenveel opvoeringen zijn als toeschou-
wers – en evenveel waarheden als mensen – is in de 
eenentwintigste eeuw een idée reçu geworden, waar 
stilaan zelfs veel tegen in gebracht kan of moet wor-
den. Maar de mysterieuze, bijna mystieke ruimte-
lijke kracht van Einstein on the Beach – verhaalloos, 
tijdloos en volstrekt onbezwaard door vaststaande 
gedachten – blijft op de korte baan prachtig gelden.

Gezien op 3 oktober 2008 in de Bijloke, Gent
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Tijdens de voorstelling voeren mijn gedachten naar 
Orality and Literacy: The Technologizing of the Word 
(zeg maar het orale en het gedrukte woord), een re-
velerende cultuurhistorische studie van Walter J. 
Ong uit 1982. De Amerikaanse jezuïet en professor 
Engelse literatuur ontvouwt erin hoe de komst van 
het schrift en later de boekdrukkunst een aardver-
schuiving veroorzaakte in de ontwikkeling van de 
menselijke identiteit. Terwijl orale culturen bouwen 
op principes als gemeenschap, een strenge traditie 
en een schijnbaar naïeve band met magie en rites, 
kenmerken culturen met kennis van het schrift zich 
door een individualisering en abstrahering van den-
ken en zijn. Dat lijkt weinig opzienbarend, maar 
het unieke aan Ongs benadering is dat hij al die 
verschillen terugvoert tot het simpele technische 
onderscheid tussen auditieve en visuele informatie-
overdracht. Geluid sluit in en verbindt. Gesproken 
betekenisgeving kan slechts bestaan door het ge-
heugen en door intermenselijke overlevering van 
vader op zoon. Beeld daarentegen vraagt om focus 
en distantie: kijken isoleert. Daarom spreekt ge-
schreven taal veeleer de analytische geest aan. En 
daarom maken schriftelijke culturen volgens Ong 
meer drang naar individuele vernieuwing los, tegen-
over collectieve repetitie. Schrift, als opslagruimte 
voor reeds verzamelde kennis, stimuleert vooral ons 
onderscheidingsvermogen. Hoe groot die sprong 
wel is voor ons hele wezen, moet Ong in zijn studie 
steeds in herinnering brengen. ‘In een orale cultuur 
kan men simpelweg niet overweg met verschijnse-
len als geometrische figuren, abstracte categorise-
ring, omvattende definities of zelfs een uitgespro-
ken zelfanalyse. Dat alles hoort niet zomaar tot hét 

denken, maar tot een door tekst gevormd denken.’
In De duivel beduveld keert dat verschil tus-

sen gesproken en geschreven taal om de haverklap 
terug. Zo toont zich achter vertelster Karlijn Si-
leghem, solo op scène naast pianiste Heleen Van 
Haegenborgh, een soort kijkkast waarin geen pop-
pen, maar alleen handmatig bediende doeken met 
speelse woorden en zinnen zullen verschijnen en 
weer verdwijnen. Corillon zit in de kast, maar dat 
zullen we pas na afloop achterhalen. Het is Sileg-
hem die de gecombineerde vertelling tussen ge-
sproken taal en gedrukt woordbeeld aanzet, nadat 
ze stiekem langs de publiekstribune de scène is op 
komen wandelen. Zoekend, bijna hakkelend, vertelt 
ze hoe ze ooit voor haar scriptie over auteurs die 
in andere talen schrijven, dagenlang kampeerde in 
de Nationale Bibliotheek, statussymbool bij uitstek 
voor elke moderne schriftcultuur. Ze raakte er ge-
fascineerd door een rare man die steeds in hetzelfde 
boek zat te neuzen. Toen hij haar uiteindelijk zijn 
verhaal deed, duurde dat drie volle dagen, terwijl 
zij zijn woordenvloed neerkribbelde. En dat relaas 
zal ze nu op haar beurt aan ons vertellen. Sileghem 
wil haar publiek ook echt het gevoel geven dat ze 
dat voor het eerst doet, en onvoorbereid. Alsof we 
samen aan een kampvuur zaten in een tijdperk dui-
zend jaar voor de televisie.

Zo verschilt haar intuïtieve spelbenadering 
sterk van die van Dominique Roodthooft in de ori-
ginele Franstalige versie: Le diable abandonné (van 
de Luikse Compagnie Le Corridor, nu coprodu-
cent van LOD). Met de hoogluidende toon van wel 
meer Franstalig theater kwam het verhaal toen net 
wel erg afgelezen over. Is theater de spontane magie 

Geletterde terugtocht 
de duIvel beduveld - lod en coMPagnIe le corrIdor

Wouter Hillaert

‘Kan je ervoor kiezen een andere taal te spreken dan je eigen taal?’ de openingszin van De duivel beduveld 
vangt meteen de alfa en de omega van dit bijzondere theaterproject van beeldend kunstenaar Patrick 
Corillon. hij creëerde in zijn Franse moedertaal een poppenkastvertelling en maakte nu op vraag van Lod 
een nederlandstalige remake. deze gaat over een poppenspeler die het met de duivel op een akkoordje 
gooit om de juiste woorden te vinden. Maar bovenal zijn de andere talen waarvan sprake de gesproken en 
de geschreven taal. ingenieus weet Corillon ze op scène terug met elkaar te verzoenen.
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van het gesproken moment of de loutere actuali-
sering van neergepende zinnen? Sileghems eigen-
lijke vertelling problematiseert net die vraag. Haar 
hoofdpersonage blijkt de zoon te zijn van een Ar-
deense marionettenspeler die in de Eerste Wereld-
oorlog een Duits samenscholingsverbod omzeilde 
door zijn verhalen op doeken rond te hangen in zijn 
stadje Sérinan, bij de Maas. Dat sloeg zo aan dat hij 
zijn kleine Théâtre de la Coquille ook na de oorlog 
geluidloos bleef uitbaten.

Letters als levende materie

Op dit punt in de voorstelling pakt Patrick Co-
rillon uit met de eigenlijke charme van De duivel 
beduveld. Als beeldend kunstenaar ontwikkelde hij 
al looprekjes met rollende teksten voor in musea, 
animatiefilmpjes met levende toetsenborden en 
biografische installaties rond de fictieve artiest Os-
kar Serti (onder meer op Documenta IX in 1992). 
In zijn kijkkast voor deze creatie beginnen nu witte 
doeken te bewegen waarop de rest van het verhaal 
over ‘de zoon’ simpelweg te lezen staat in droge, hel-
dere blokletters. De piano van Van Haegenborgh is 
stilgehouden, en daarmee stokt ook even de gevoe-
lige begeleidingscompositie van Thomas Smetryns, 
die zijn gewoonlijk experimentelere compositie-
werk vanuit instrumenteel erfgoed nu gewisseld 
heeft voor een meer sfeermatige illustratie. Zijn 
speciaal gecomponeerde muziek (anders dan in de 
Franstalige versie) bepaalt erg veel in de voorstel-
ling. Net daarom heeft het iets erg betekenisvol en 
ontwapenends hoe de zaal nu in absolute stilte col-
lectief ‘leeskast’ kijkt. De beschreven doeken vallen, 
schuiven weg als gordijnen, openen soms een ver-
borgen luikje met alweer nieuwe piepende letters. 
Hun typografische dynamiek heeft iets dadaïstisch, 
iets vroeg modernistisch à la Paul Van Ostaijen. 
De letters dansen op de doeken, verglijden in el-
kaar, nemen andere kleuren aan, kortom: worden 
levende materie. Maar even goed kan je ze vergelij-
ken met middeleeuwse emblematiek, het kunstige 
genre dat de overgang van orale naar schriftelijke 
cultuur bij uitstek vierde: haar letters maakten van 
tekst een tekenend beeld en communiceerden in 
die visuele vertaling iets mysterieus over wat het 
leven overstijgt.

Zo magisch-realistisch is ook het verhaal van De 
duivel beduveld zelf, dat Sileghem nu eens met haar 
stem simultaan begeleidt en dan weer aflost, tot ze 

alle expressie terug helemaal aan de naakte doeken 
geeft. Het geheel vertelt hoe de zoon zich verzet te-
gen de stilzwijgende poppenkasttraditie die hij van 
zijn vader erfde. Maar zeker na diens zelfmoord (de 
vader hing zich als één van zijn poppen op aan een 
hoge boom), vindt hij niet de juiste ware woorden 
om uit te spreken. Symbolischer kan haast niet. In 
Lacaniaans-psychoanalytische zin komt zijn zoek-
tocht naar zichzelf overeen met zijn verlangen naar 
taal, waarmee hij nooit kan samenvallen. Als hij - zo 
lees je op de doeken - zijn naam in een boom wil 
kerven, naast die van zijn geliefde zielsgenote Zoë, 
beseft hij dat hij nooit anders dan ‘de zoon’ heeft 
geheten. Met Ong zou je kunnen zeggen dat hij 
zich met alle macht probeert los te werken van de 
vaderlijke overlevering om een autonoom individu 
te worden. Alleen ligt zijn vernieuwende zelfgroei 
net in een terugkeer naar het spreken, weg van het 
schrift. De hele queeste die Corillon de zoon laat 
afleggen, zoekt dezelfde richting: weg uit de ratio-
nele schriftcultuur waarin we leven, terug naar het 
sacrale van de pure natuur. De zoon - lees je - sluit 
als Faust een contract met de duivel en begeeft zich 
met het koord van zijn vader als leidraad op een 
queeste naar een donker bos, een spuwende wa-
terval, een diepe sterrennacht. De doeken kleuren 
nu zwart en rood, de piano gaat wilder klinken, de 
letters verliezen hun betekenisgevende visuele on-
derscheid en klonteren tot de plastische vorm van 
knoestige bomen, van concentrische watercirkels, 
van het demonische HAHAHA-gelach waarop de 
duivel onze held bij tijd en wijlen trakteert. Tege-
lijk lengt ook de begeleidende vertelling van Sileg-
hem zich uit tot een sequentiële nevenplaatsing van 
avontuurlijke ontmoetingen, volgens Ong typisch 
voor orale vertelculturen. De duivel beduveld evolu-
eert terug naar sagen en mythes als duistere beddin-
gen voor collectieve psychologische levensvragen. 
Dat Maeterlinck één van Corillons vele inspiratie-
bronnen was, laat zich gevoelen én zien.

Taalverzoening

En precies in die mixage van luisteren en bekijken, 
van auditieve en visuele taal, ligt de grote waarde 
van Corillons dubbele verkenning van een andere 
taal dan de zijne. Vooral op het theatermedium laat 
hij een frisse handtekening achter. Als beeldend 
kunstenaar gebruikt hij de vanouds orale, gedeelde 
omgeving van theater om van lezen weer iets geza-
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menlijks te maken. Tegelijk verrijkt hij de Vlaamse 
podiumkunsten met ‘letterkundige’ elementen die 
er ondanks hun visuele en multidisciplinaire karak-
ter zelden in geïntegreerd zijn. En al blijkt uiteinde-
lijk weinig doorgedacht op de extra mogelijkheden 
van meerdere lettertypes, toch worden de letters zelf 
erg theatraal gebruikt. Op een van de geanimeerde 
doeken verschuiven de lettertjes ‘zoon’ tot ‘Zoë’ (in 
de Franstalige versie verschuift ‘le fils’ tot ‘Elise’) en 
vormen de bewegende tandjes van een geschilderde 
kettingzaag minuscule ‘r’tjes die plots een hele zin 
tevoorschijn sleuren. Het zijn kleine simpele ver-
rassingen voor de grote verwondering, volledig in 
lijn met de hele ambachtelijke sfeer die De duivel 
beduveld ademt. Er is geen video, hoogstens een 
trucje met een overheadprojector. Alles wordt ma-
nueel bediend. Maar laat die vormcreativiteit enkel 
de oppervlakte zijn. De voorstelling, en dan vooral 
het verhaal zelf is - hoewel net te lang - erg rijk 
aan intertekstuele verwijzingen: naar Keats, Mar-
lowe, Valéry, de Bijbel... Dramaturgisch klopt alles, 
tot het kijkkader van de kast toe: die is tien keer de 
verhouding van een A4-blad. 

Het mooist blijft echter het slot: de hereniging met 
Zoë in de stille kast, op de meest zachtgevoelige 
muziek van Smetryns. De zielsverwante van de zoon 
wordt in de kijkkast verbeeld door een soort pupi-
ter voor partituren die onderaan openklapt als een 
muil. Er komt als uit een boekrol een strook papier 
uitgerold, waarop in één poëtische repliek te lezen 
staat hoe Zoë de zoon inviteert om korenbloemen 
en leeuwenbekjes te planten en niet in het spreken, 
maar in het zwijgen zijn oplossing te zoeken. ‘Hun 
kleuren zullen / samensmelten / tot een witte wolk. // 
Zo wit / zo zuiver / dat je geen woorden / zal vinden 
/ om het geluk / te beschrijven. // En als het geluk / 
je woordeloos maakt / dan zal ik je horen / dan zal ik 
/ naar jou toe komen.’ Het is een verzoening met de 
wet van de vader, en het verenigende slotakkoord op 
Corillons volgehouden poging om Ongs tegenstel-
ling tussen orale en schriftelijke cultuur op te lossen 
in één coherent kunstwerk, dat om zijn intelligente 
eenvoud simpelweg ontroert. The rest is silence.

Gezien op 19 december 2008 in de LoD-studio’s, Gent
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MeI

res/ref (residence & reflection)
12-21|05|2009
les bains::connective

Ook dit jaar nodigt het Kunstenfestivaldesarts in samenwer-
king met VTi, Bains::Connective en Advanced Performance 
Training, een aantal kunstenaars en kunstcritici uit binnen- en 
buitenland uit die het festival van heel nabij zullen volgen. 
Jonge artiesten en critici uit alle hoeken van de wereld, die 
samen met hun Belgische collega’s festivalvoorstellingen be-
zoeken en met elkaar in gesprek gaan. Tien dagen lang duiken 
ze de theaterzaal of tentoonstellingsruimte in, en nemen ze 
hun observaties, bedenkingen en bezwaren mee naar de dis-
cussietafel. Met het Residence & Reflection-project willen we 
een ruimte creëren waarin verschillende interpretatiekaders, 
politieke overtuigingen, ethische bedenkingen en esthetische 
voorkeuren tegenover elkaar worden geplaatst. En hopelijk 
brengen ideeën andere ideeën voort, en ontstaan uit deze 
confrontatie nieuwe perspectieven. Niet alleen op de voorstel-
lingen van het festival, maar ook op de positie van de kunste-
naar in een samenleving, op de hedendaagse kunstpraktijk, 
en wie weet, misschien ook wel op het leven.

Praktisch

datum: 12 > 21 mei 2009
Plaats: Les Bains::Connective, Berthelotstraat 34, 
1190 Vorst (Brussel)
Programma? Een intensief programma met elke avond 
voorstellingen en overdag discussies over de geziene 
voorstellingen en het werk van de aanwezige kunstenaars, 
body sessions, reading sessions enz. Elke Van Campenhout 
modereert het geheel.
Meer info: www.vti.be

JunI

bezoekersprogramma en conferentie muziektheater
antwerpen, leuven, gent
20-22|06|2009

Naar aanleiding van OPERAXXI, het nieuwe tweejaarlijkse 
festival van deSingel en de Vlaamse Opera, organiseren VTi 
en Muziekcentrum Vlaanderen een internationaal bezoekers-
programma én een conferentie. Met het bezoekersprogramma 
(20-21 juni) geven we een aantal buitenlandse gasten de 
kans om in drie dagen tijd inzicht te krijgen in het muziek-
theaterlandschap in Vlaanderen. Ze krijgen uiteraard enkele 
voorstellingen te zien, maar we bezoeken ook een paar broed-
plekken voor muziektheater in Gent, Antwerpen en Leuven, 
waar er telkens tijd is voor een uitvoerige babbel. 

Op 22 juni maken we de staat op van het muziektheater van-
daag met een conferentie. De voormiddag reserveren we voor 
de Vlaamse kwesties met als centrale vraagstelling: ‘Welke 
toekomst heeft het muziektheater in Vlaanderen? Wat is er no-
dig om de huidige dynamiek te bestendigen?’ De inhoud van 
deze Courant dient daarbij als leidraad. Na de middag spre-

ken kunstenaars uit binnen- en buitenland over hun fascina-
ties voor muziektheater: Heiner Goebbels, Johan Simons (tb),  
David Moss, François Sarhan en Françoise Rivalland (tb) ver-
tellen over hun drijfveren om met muziektheater aan de slag te 
gaan. Als uitsmijter zal Luca Scarlini een lecture performance 
geven over de ongekende mogelijkheden van ‘musical’.

Het volledige programma vind je op www.vti.be.

Praktisch

datum conferentie: maandag 22 juni 2009
Plaats: deSingel
Meer info en inschrijvingen: www.vti.be

augustus

summerschool
27|08 - 05|09|2009
in en rond het Kaaitheater

Na een geslaagde eerste editie is Het Theaterfestival voor de 
tweede maal op rij de place to be voor een stevige summer-
school dramaturgie, toneelschrijven of kunstkritiek. Onder in-
tensieve begeleiding van professionals krijg je de mogelijkheid 
om je vaardigheden in een van deze disciplines verder te ont-
wikkelen. Ons doelpubliek: enthousiastelingen die al een eer-
ste stap hebben gezet in schrijven/recenseren/dramaturgie 
maar die hun ervaringen graag willen uitbreiden en uitdiepen. 
Summerschool ’09 loopt gedurende de hele periode van het 
festival, dat van 27 augustus tot en met 5 september plaats-
vindt in en rond het Kaaitheater in Brussel. Het programma 
bestaat uit intensieve workshops met de begeleiders per dis-
cipline, een bezoek aan zes voorstellingen, kruisbestuivings-
sessies tussen de verschillende disciplines en momenten om 
individueel te werken. Verder zijn er ontmoetingen met makers 
uit de Keuze ’09 van Het Theaterfestival, salons en andere ver-
diepingsmogelijkheden. De resultaten van de Summerschool 
’09 krijgen een plaats in de Dagkrant van het festival. 

In samenwerking met Schrijverspodium, Villanella en Het The-
aterfestival. 

Praktisch

datum: 27 augustus > 5 september 2009
Plaats: in en rond het Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 
1000 Brussel
deelnameprijs: 75 euro (inbegrepen: bezoek aan 
6 voorstellingen, begeleidingssessies en logistieke 
ondersteuning)
Inschrijven kan tot 31 mei. Zie www.vti.be.

sePteMber

conferentie theater in vlaanderen en nederland
amsterdam en brussel
3 & 4|09|2009

In samenwerking met het Theaterfestival, TIN en de Brakke 
Grond.



Judaspassie, een alternatieve vertelling over Jezus’ lijdensweg, Lod, 2008-2009 - foto Kurt Van der Elst
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CoLoFon

contact

VTi
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel
T +32.2.201.09.06
F +32.2.203.02.05
info@vti.be
www.vti.be
zoeken.vti.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

KernoPdracht

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 internationaal perspectief. Wij staan garant voor 
een kwalitatieve dienstverlening aan de professionele 
sector, de overheden, de opleidingen, de media, de 
onderzoekscentra, het publiek, etc.

MedewerKers

Diane Bal, Wessel Carlier, Christel De Brandt, Martine 
De Jonge, Marijke De Moor, Joris Janssens, Annick 
Lesage, Stefan Maenen, Dries Moreels, Ann Olaerts, 
Bart Ooghe, Maarten Soete, Nikol Wellens
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Ploeg vti

Anna van der Plas beëindigde haar opdracht voor 
VTi als projectmedewerker kinderkunsten. We wensen 
haar veel succes in alles wat ze onderneemt. Half 
april verwelkomden we Stefan Maenen die de ploeg 
komt versterken als medewerker administratie.

bIblIotheeK

openingsuren:
di-vr 14:00-18:00
za, zo, ma gesloten

Wie de documentatiedienst, bibliotheek en videotheek 
van 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. 
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, theaterteksten, 
tijdschriften, video’s of cd’s uit de VTi-bookshop.

Met steun van

De Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de hoogte 
te houden van onze activiteiten. Inzage en eventuele aanpas-
singen zijn mogelijk, zoals voorzien in de wet van 08/12/1992 
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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