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‘Kunst is niet voor koeien’. Dat is de ietwat provo-
cerende titel van een essay van hoofdredacteur Gie 
Goris dat onlangs verscheen in Mo*. De titel verwijst 
naar een citaat van Marie-Clémence Paes, cineaste 
uit Madagaskar: 

Kunst is geen prioriteit voor de meeste Afrikaanse 
landen, waar ze gereserveerd is voor de elite en 
voor gemeenschappen die hun minimumbehoeften 
al voldaan weten. Maar het is een ernstige 
vergissing om exclusief te denken in termen van 
vitale noden. Als we hulp beperken tot voedsel 
en gezondheidszorg, behandelen we mensen als 
vee. Koeien hebben enkel behoefte aan graasland, 
water en vaccinaties tegen ziekten. Kunst en cultuur 
zijn essentieel, al was het maar om ons eraan te 
herinneren dat we allemaal menselijke wezens zijn 
en dat onze behoeften niet terug kunnen gebracht 
worden tot het vullen van onze maag. 

Gelukkig merken we in het internationale veld dat 
de termen ‘cultuur’ en ‘ontwikkeling’ steeds meer 
met elkaar in verband gebracht worden. Een aan-
tal landen heeft een specifieke vorm van culturele 
of artistieke ontwikkelingssamenwerking die ernaar 
streeft de cultuur van andere volkeren de kans te 
bieden zich te presenteren en – in confrontatie met 
andere culturen – waardigheid, trots en zelfbewust-
zijn te ontwikkelen.

In eigen land heeft de meerwaarde van een betere 
band tussen cultuur en ontwikkeling nog niet echt 
ingang gevonden, de inspanningen van Africalia en 
occasionele projecten van ngo’s of cultuuractoren 
niet te na gesproken. We zien een aantal inspireren-
de voorbeelden ontstaan zoals Music Fund en het 
Congoproject van de KVS, maar toch merken we dat 
er, zowel in de cultuur- als in de ontwikkelingssector, 
weinig ervaring en kennis is om culturele projecten 
in een ontwikkelingscontext op te zetten. Er is ook 
veel koudwatervrees. Vanuit culturele of artistieke 
hoek leeft de angst voor instrumentalisering. Vanuit 
de ontwikkelingshoek overheerst scepsis ten aan-
zien van de meerwaarde die cultuur in ontwikke-
lingssamenwerking kan bieden. De overheersende 
perceptie van ‘cultuur als luxe’ staat een andere, 

meer fundamentele visie in de weg, namelijk op cul-
tuur als een essentiële waarde in de samenleving.

Cultuur is een belangrijke hefboom in de ontwikke-
ling van een samenleving (zowel in Noord als in Zuid). 
Vanuit die overtuiging heeft een aantal partners in 
het culturele en ontwikkelingsveld de handen in el-
kaar geslagen om dit onderwerp onder de aandacht 
te brengen van beleidsmakers en actoren in het veld. 
11.11.11, Africalia, Dēmos, Kaaitheater, KVS, Vrede-
seilanden, Vlaams Theater Instituut en Youkali willen 
via dit samenwerkingsverband aanzetten geven om:

1.  meer informatie/good practices te verzamelen 
en beschikbaar te maken voor de ontwikke-
lings- en culturele sector; 

2.  bij te dragen tot de ontwikkeling van een 
beleidsvisie, die kan leiden tot een aangepast 
beleidsinstrumentarium en afstemming tussen 
de verschillende overheidsniveaus;

3.  te sensibiliseren ten aanzien van de publieke 
opinie en bredere bevolking.

Als eerste zichtbare stap werd op 26 en 27 maart 
het colloquium ‘Cultuur in/en ontwikkeling’ georga-
niseerd. Om dit colloquium voor te bereiden hebben 
een aantal vertegenwoordigers van ngo’s, culturele 
instellingen en overheden elkaar ontmoet en be-
vraagd tijdens vier open werksessies. 
We vroegen input van experten en academici, luis-
terden naar ervaringen uit de praktijk en zochten 
antwoorden op fundamentele vragen:

•  Is cultuur luxe in een context waar mensen 
nauwelijks in hun elementaire behoeften 
kunnen voorzien?

•  Is cultuur een instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking? Of is cultuur een 
fundament waarop je al de rest bouwt?

•  Waarop focussen we: op cultuur in de brede be-
tekenis of op kunst als uitdrukking van cultuur?

•  Welke criteria zijn bepalend? Werken we met 
avant-gardistische kunstenaars die geesten 
openbreken? Werken we met lokaal ingebedde, 
eerder ambachtelijke kunstenaars?  
Of doen we beide?

Cultuur: een luxe? 
ann olaerts
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Ook vragen van praktische aard kwamen op tafel:

•  Welke structuren of organisaties zijn nodig om 
blijvende stimulansen te geven, omkadering te 
bieden?

•  Waar halen we financiering? Cultuur 
verwijst naar ontwikkelingssamenwerking. 
Ontwikkelingssamenwerking verwijst naar 
cultuur. Van het kastje naar de muur dus.

• Ontwikkelingssamenwerking is vooral 
federale materie. Cultuur wordt alleen op 
gemeenschapsniveau georganiseerd. Wat met 
cultuur en ontwikkeling?

• Hoe kunnen we voortgang en impact 
aantonen? De klassieke indicatoren en 
meetinstrumenten zoals we die in de sector 
van ontwikkelingssamenwerking kennen, zijn 
volstrekt onbruikbaar.

Al deze vragen kwamen aan bod in de loop van de 
tweedaagse conferentie, die besloten werd met een 
aantal concrete aanbevelingen waarmee we nu ver-
der aan de slag willen. 
In deze Courant putten we rijkelijk uit het materiaal 
dat we verzamelden naar aanloop van en tijdens de 
conferentie. We publiceren de keynote speech van 
James Early (Smithsonian Institute, Washington) 
die tijdens het Theaterfestival opnieuw onze gast is. 
Gerry De Mol geeft een overzicht van de verschil-
lende invalshoeken op cultuur en ontwikkeling en 
Jasper Walgrave heeft het over de valkuilen van het 
neokolonialisme die je onvermijdelijk tegenkomt als 
je als noordelijke organisatie in het Zuiden aan de 
slag gaat. Rik Vanmolkot brengt verslag uit van de 
EU-conferentie over cultuur en ontwikkeling die be-
gin april in Brussel plaatsvond. Al deze auteurs vra-
gen terecht aandacht voor supranationale beleids-
niveaus en fora (UNESCO), waar eveneens hard 
wordt gewerkt om cultuur en ontwikkeling meer op 
elkaar te betrekken. 
Hun beleidsmatige aanbevelingen worden aange-
vuld met inspirerende praktijkverhalen uit Senegal, 
Zuid-Afrika, Congo, Turkije, Mali... maar ook Antwer-
pen en Brussel. Telkens blijkt immers de noodza-
kelijke wederzijdsheid van de samenwerking tussen 
partners uit Noord en Zuid. Mirko Popovitch en Bjorn 
Maes sluiten af met een relaas over de visaproble-
men waar niet-westerse kunstenaars meer dan eens 
mee geconfronteerd worden.

Het colloquium is hopelijk de start van een lang-
durig samenwerkingsverband tussen culturele en 
ngo-partners in eigen land, maar ook in het Zuiden. 
Dat was ook de voornaamste conclusie van het slot-
debat. Kunnen we een netwerk op de been brengen 
dat op regelmatig tijdstip collega’s uit culturele en 
ontwikkelingshoek samenbrengt om ervaringen uit 
te wisselen, om te leren van good én bad practi-
ces, om samen beleidsvoorstellen te formuleren ten 
aanzien van de verschillende betrokken overheden? 
Ik zou bijna zeggen: ‘yes, we can’, maar misschien is 
dat wat overtrokken.

In ieder geval hebben de initiatiefnemers van het 
colloquium zich geëngageerd om de volgende twee 
jaar verder samen te werken en een aantal informe-
le ontmoetingsmomenten en enkele praktijkgerichte 
workshops te organiseren. Via deze weg hopen we 
geleidelijk een netwerk te kunnen opbouwen dat 
idealiter in staat is 

• om een gezamenlijk discours op te bouwen 
over cultuur en ontwikkeling;

• om te informeren en te sensibiliseren naar de 
publieke opinie, beleidsmakers en werkveld;

• om knowhow op te bouwen en ter beschikking 
te stellen;

• om de dialoog aan te gaan en te versterken 
met partners in het zuiden;

• om een gezamenlijk actieplan te ontwikkelen;

• om concrete projecten rond ‘cultuur en 
ontwikkeling’ te initiëren;

• om interculturele competenties te ontwikkelen 
bij veldactoren en beleidsmakers. 

Het is een stevige uitdaging, maar de goed bijge-
woonde conferentie en de reacties achteraf geven 
aan dat er meer in zit. Laat ons er dus voor gaan.

www.11.be
www.africalia.be
www.cultuurenontwikkeling.be
www.demos.be
www.kaaitheater.be
www.kvs.be
www.vredeseilanden.be
www.vti.be
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I am pleased and most honoured to have this op-
portunity to give the keynote address to this col-
loquium about the much discussed and written 
about topic of ‘culture and development’. I have 
been informed that the main focus of this collo-
quium will be the promotion of the role of the arts 
in development cooperation between countries of 
the North and countries of the South. However, I 
take some liberties to approach the subject from 
a broader perspective which I will describe as the 
‘real-cultural-politic’ of development. 

The creations of artists are fundamentally re-
lated to the domain of the imagination. Still, I think 
it crucial that we locate that special arena of hu-
man existence — where artists are moved to magi-
cal, beautiful, often unsettling creations — in clear 
relationship to the political arena that exists as an 
unavoidable fact in all aspects of our lives. We must 
relate to what I call the ‘real-cultural-politic’, since it 
conditions what we are determined to achieve.

My hope is to situate the subject of your de-
liberations – development cooperation through the 
arts – into a larger framework. How do governance 
policies exert a qualitative impact – either negative 
or positive – on the goals you pursue and the spe-
cific projects you undertake? I focus on the politics 
of culture or real-culture-politic because I am very 
concerned that we – as citizen-cultural workers, pas-
sionate about our specific arenas of work – often fail 
to sufficiently engage in the larger complex of policy 
rationales and decisions of our respective countries, 
which are not always explicitly stated or well under-
stood. All too often, disciplinary-specific artists and 

culture workers simply seek around the tables of 
political and funding dispensation the meagre re-
sources left over after the presumed larger, more 
important life-defining policy issues are dealt with. 
My main message is that more active participation 
in real-culture-politics can only improve our lot.

Some Questions about 
Culture and Development

At the time there is a proliferation of conferences 
and dialogues about the arts/culture and develop-
ment. To arrive at this moment, all of us have faced 
great challenges: time, distance, resources, cultural 
differences in language, and historically conditioned 
attitudes of hesitation to cooperate (because of the 
unequal political and economic influences between 
the North and the global South). Despite the odds 
and the obstacles, here we are in Brussels at yet 
another meeting on culture and development. 

Daily, many of us continue to work for the im-
plementation of the UNESCO Cultural Diversity 
Convention to address issues of culture and de-
velopment within and among countries. We do this 
to ensure that the commanding philosophy about 
cultural democracy and the special place of artists 
and the arts are reflected in actual projects that 
seek to institutionalize a new ethical policy direc-
tion. We want this to lead to improvement in the 
spiritual and material quality of life. We want this to 
lead to justice for artists and their diverse cultural 
communities. In our work we must emphasize cul-

Engaging the ‘Real-Cultural-
Politic’ of Development

James Early

keynote speech, colloquium ‘Cultuur in/en ontwikkeling’ 
27-03-2009
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tural democracy objectives both within and among 
countries, because simple projections of exchange 
of official historical national cultural identities un-
dermine democracy as a vibrant concept and prac-
tice. They only strengthen prejudice and existing 
cultural hierarchies. 

Regrettably, participation from civil society arts 
and cultural organizations in the United States in 
this watershed global cultural policy discourse has 
been almost non-existent. I want to identify some 
contextual issues I think crucial to advance the 
widespread aspirations so eloquently expressed in 
multilateral conventions, by cultural workers, and 
artists, artisans and their respective communities. 

Volumes have been written about multiple 
variations on the topic of culture and develop-
ment. A virtual conference and publishing indus-
try abounds on the subject across the globe. And 
discourse about arts and culture intersections with 
poverty reduction and local, regional, or national 
economic development also flourishes. Yet I want 
to suggest that we need greater clarity about ter-
minology, about the real-politic that has brought us 
to this juncture:

• Are the terms ‘arts’ and ‘culture’ interchangeable 
(as many seem to focus on the arts as synonym 
for culture)? 

• Are the policy discourses and high expectations 
over-determined by market indicators and not 
sufficiently grounded, organized, and evaluated 
around cultural or spiritual well-being factors? 

• Is there evidence in hand that the culture-devel-
opment paradigm does or can actually achieve 
results corresponding to the often far-reaching 
promises of governments and aspirations of 
civil society groups? 

• How can the gap between the aspirations and 
agendas of civil society arts and culture organi-
zations be coordinated with real-cultural-politic 
statecraft measures? 

• And, why my emphasis on the UNESCO Con-
vention on Cultural Diversity as touchstone for 
future advancement in the arena of culture and 
envelopment?

I will briefly address these issues and questions. 

The Value of the Arts

Over the last decade, we – like many of you – have 
worked very hard to articulate a democratic per-
spective about cultural diversity within countries 
and among countries. The debates at the UNESCO 
Intergovernmental Conference on Cultural and Me-
dia Policies for Development (Stockholm, 1998) 
led to the formulation, adoption and now imple-
mentation of the UNESCO Convention on the Pro-
tection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions. We have worked together alongside 
artists, cultural workers, and ministries of culture in 
Europe, in Africa, Latin America, Asia, and the Car-
ibbean. This monumental effort has set a new hori-
zon for what can be achieved in improving cultural 
understanding and relations within and among 
countries. It holds great potential for economic and 
commercial benefits to artists, artisans, and other 
cultural sectors. 

The topic of culture and development has al-
ways reflected a definitional strain between what 
is classified as ‘art’ and what as ‘culture’. And we 
have witnessed a philosophical and policy struggle 
between marketplace measurements of value or 
worth and the spiritual well-being dimension. Eval-
uation factors such as cultural identity, aesthetic 
and social meaning, social cohesion, and cultural 
democracy – which includes cultural rights – have 
not been so well articulated or communicated. The 
culture/development discourse tends to empha-
size the economics of relations between countries. 

Of course, earning a living through arts and 
cultural exchange is very important. However, pres-
ervation of cultural identities and the human value 
of diverse ways of knowing and living within devel-
oped or developing countries are not sufficiently 
foregrounded in tandem with rationales for eco-
nomic development. In this respect, it is critically 
important that the cultural approach, and specifi-
cally the arts, be elevated in development coopera-
tion between Northern and Southern countries and 
within Northern countries. 

The arts from the South inspire our Northern 
societies and their democratic and cultural values. 
The life ways of culturally diverse citizens in Europe 
– linked to a colonial past, and to new immigrant 
streams, including now from Eastern Europe – raise 
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questions and observations about the democratic 
and cultural values in our societies. National cul-
tural democracy policies all too often tend to reify 
or present static historical notions of European and 
American identity. These are fundamentally chal-
lenged amidst the vibrant new cultural realities in 
our countries, cities, workplaces, homes, places of 
entertainment and worship, and often in new family 
relations.

Instrumentalist goals

I always refer to the construct of ‘developing com-
munities in developed countries’. And I do so here 
as well, because their democratic aspirations are 
uniquely expressed by artists and the arts and 
provide another strong argument for inclusion of 
artists and the arts within the calculus of culture 
development goals and projects within and among 
nations. However, in the U.S., the value of the arts 
in is – in my opinion – too often articulated in na-
tionalistic, instrumentalist terms. For example, the 
value of ‘arts education’ is articulated as means of 
developing critical thinking skills among children 
because it contributes to a more competitive econ-
omy, not as intrinsically valuable for a wholesome, 
stable society. 

Of course, the U.S. is not unique in its asser-
tion of instrumentalist goals. Consider the words of 
Abdou Diouf, Secretary General of La Francopho-
nie, regarding the French language and the value of 
solidarity and cultural dialogue: 

Dare to imagine and even insist 
that the French language be used to 
ensure sustainable development and 
globalization that is better structured, 
more equitable, and more ethical and 
to promote democracy, rights, and 
freedoms, as well as peaceful and 
fruitful dialogue between members of all 
religions and all cultures.

It is a praisable goal, but a somewhat strained ra-
tionale. But back to U.S. internal arts policy. The 
conflation of the value of the arts and culture with 

marketplace goals and a kind of national excep-
tionalism is partly reflected in presidential candi-
date Barack Obama’s campaign statement that 
‘our nation’s creativity has filled the world’s librar-
ies, museums, recital halls, movie houses, and mar-
ketplaces with works of genius. The arts embody the 
American spirit of self-definition.’

I am not arguing against pride in country. I too 
am a proud, although frequently critical, American. 
However, I do take issue with the presidential cam-
paign statement that narrows the value of the arts 
down to the following rationale: 

To remain competitive in the global 
economy, America needs to reinvigorate 
the kind of creativity and innovation that 
has made this country great. To do so, 
we must nourish our children’s creative 
skills. In addition to giving our children 
the science and math skills they need to 
compete in the new global context, we 
should also encourage the ability to think 
creatively that comes from a meaningful 
arts education.

The tendency among many countries, including 
some developing countries of the South, is to high-
light an economic rationale about culture — the 
arts — and development. Still, they fail to articulate 
the intrinsic value and full utilization (enjoyment) 
of the arts and artists for the broader imagina-
tive, creative, ethical and democratic development 
contributions they provide with respect to the 
productive roles in formation of national cultural 
identity(s) and expressive culture. Like indigenous 
knowledge systems, crafts and technologies in 
nation-building. 

However, the mission statement of the recently 
founded Nigerian Arts and Business Foundation 
is encouraging. It states that the Foundation is 
‘formed to create synergy between the cultural and 
the business community (…) is a coordinated plat-
form for systematic structure to support the art; for 
business to trust and support the arts; advancing 
and strengthening Nigeria’s cultural organizations 
and artists.’
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A Calamitous Moment in the 
global Financial System

Global advocacy for support of the UNESCO Con-
vention must be an ongoing task we assume. The 
Convention is a centrally important, although not 
the exclusive multilateral platform, upon which we 
advance principles of cultural democracy and build 
sustainable, democratic North-South cultural de-
velopment projects. I emphasize it as a major plat-
form because it holds the potential – if we citizen-
cultural workers work to make it so – to elevate the 
intrinsic human well-being qualities and potential 
democratic dimensions of artistic and cultural ex-
pressions. It might situate their economic potential 
in that context, and not the reverse. 

In this context, the practice and participation in 
arts and culture can become quality of life issues 
and not merely products of economic competition 
and exchange. To paraphrase authors John Nichols’ 
and Robert Mc Chesney’s validation for a free press: 
‘We begin with the notion that culture, including the 
special province of the arts, is a public good, that it 
has broad social benefits far beyond that between 
buyer and seller. Like all public goods, we need the 
resources to get it produced. This is the role of the 
state and public policy.’ 

Certainly, with respect to culture, the UNESCO 
Convention on Cultural Diversity represents the mul-
tilateral role of state policies and the interests of 
national and transnational publics in this global era 
of unprecedented connections among peoples and 
nations. Therein I strongly advocate the importance 
of the Convention on Cultural Diversity to achieve 
our interests in cultural development cooperation.

 However, before examining what specific policy 
articles in the UNESCO Convention are most impor-
tant for us, we need to acknowledge that drastic 
changes have occurred on the global stage since 
the passage of the UNESCO Convention and the 
efforts to implement it. 

Today, we address the nexus of culture and 
development in this Brussels’ colloquium at a ca-
lamitous moment in the global capitalist system. 
Reference to the crisis of capitalism should not be 
thought of as a gratuitous point. The fact is that 
standard notions of development – and intersec-
tions with culture and the arts – have been so in-

tractably tied to capitalist relations of production, 
distribution, commercial exchange, and consump-
tion principles. We would be negligent and not good 
strategists to casually move forward in our discus-
sions and attempts to implement projects without 
serious consideration as to how the crisis likely af-
fects arts and culture projects being funded.

The recently concluded 16th Forum of Latin 
American and Caribbean Ministers of Culture in 
Buenos Aires focused on the topic ‘Culture within 
the Context of the Current World Crisis’. In the clos-
ing declaration participants stated we ‘recognize 
the existence of cultural models in the origin of the 
crisis and at the same time stress the potential of 
culture in drafting solutions’. 

In this moment of global crisis in the capitalist 
system, there is no doubt that the doubters (who 
from the beginning have relegated arts and culture 
as unimportant factors in government and civic 
policies intended to improve the quality of life) are 
likely to be even more reticent to entertain signifi-
cant allocation of human and investment resources 
in arts and culture development projects.

 Getting U.S. policy makers to include the arts 
in the recent stimulus package was difficult. After 
much wrangling, $50 million was allocated through 
the National Endowment for the arts. This is no 
mere national reference to what is happening in the 
U.S. It has implications for this colloquium. How to 
persuade civil society and policy makers to expand 
their understanding of the culture-development 
nexus? How to provide support in this moment of 
search for economic restructuring and stability? 
These are critical questions which must be ad-
dressed by all advocates for the arts and culture 
as vectors of development. We are now challenged 
to do so more convincingly than before the global 
economic crisis. 

To the point: advocates for arts and culture 
development polices and projects must be par-
ticipants in the real-politic discourses, attentive 
to decisions about stimulus packages in Europe, 
the U.S., Asia, and Latin America designed to re-
stabilize the global economy. 

On March 23, 2009, the headline of The Washing-
ton Post newspaper read: ‘Foreign Firms Eye Stimu-
lus Dollars’. The news story used language similar 
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to Article 16 in the UNESCO Convention – the point 
I will conclude on – in highlighting that ‘provisions 
in the stimulus legislation and elsewhere in U.S. law 
require that most materials and work be produced 
in the United States, but such statutes are effective-
ly silent on where the parent firm should be based.’ 

What relevance might this macroeconomic and 
finance framework have for potential allocation of 
resources for co-productions of arts and culture 
projects between countries in the North and the 
South? Should arts and culture workers not be bet-
ter organized to intervene in and participate in the 
astounding amounts of money allocated through 
stimulus packages especially in the North? 

On March 2nd of this year, UNESCO organized 
a forum about ‘The Global Financial and Eco-
nomic Crisis: What Impact on Multilateralism and 
UNESCO?’ This is a topic we should become more 
familiar with and active around. One panel at the 
forum of particular relevance to this colloquium was 
about ‘Investing out of the Crisis — in Education, 
Social Services, Science, Culture and Knowledge.’

Such policy explorations by UNESCO should 
clearly indicate one thing to artists and cultural 
workers. The issues, concerns, and priorities of such 
colloquia as this one on culture and development 
must reflect upon and fortify the work of networks 
like the International Network for Cultural Diver-
sity (INCD) and other advocacy organizations and 
networks which (in collaboration with ministries of 
culture across the world) mounted a successful 
drive to bring to fruition the UNESCO Convention on 
Cultural Diversity. I think it imperative that we revisit 
and reconstruct the real-cultural-politic organiza-
tional collaborations between different sectors of 
civil society. For example those sectors that focused 
more on media platforms of production (and those 
networks like INCD which included media and a 
fuller range of arts and culture creators) and – on 
the other hand – producers like practitioners and 
advocates for language preservation, dramaturges, 
and traditional or folk artists. 

How do we effectively mount and sustain suc-
cessful culture and development projects at levels 
of scale corresponding to the imaginative and crea-
tive potential in the arts and culture sectors of our 
nations? We must better understand the motives 
and strategies and tactics of those countries – de-

veloped ánd developing – which advocated, de-
bated and moved forth to organize and to secure 
the UNESCO Cultural Diversity Convention. Some 
seemed to give priority to protecting market shares 
while also giving serious attention to preservation 
of national cultures and traditions. Others priori-
tized the placement of their arts and cultural goods 
(books, film, crafts) into larger closed or highly 
protected markets and to protect and nurture their 
ways of knowing and cultural expressions. 

At this unprecedented juncture of downward 
spiral of the global economy and sweeping deci-
sion making about its future, artists and cultural 
workers must become keenly aware and well pre-
pared to engage the absolutist ‘market-culture’ ad-
vocates (like the World Trade Organization, which 
opposed the UNESCO Cultural Diversity Conven-
tion) and the naysayers in our nations who view 
arts and culture as superfluous to a wholesome 
quality of life. An effective coalition of civil society 
arts and culture organizations and nations (prima-
rily via Ministers of Culture, becoming more ac-
tive participants across the spectrum of national 
and multilateral politics) was put together to win 
a Convention for Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions.

Situating the Arts and Culture in 
Development Agendas

So with this real-cultural-politic context, where and 
how do we focus and situate arts and culture in 
national, bi-lateral, multilateral, especially North-
South development agendas?

First, we must clearly and firmly articulate and 
seek widespread understanding that development 
signifies not only economic, material well-being, 
but also ethical, creative well-being. And that it 
is culture — including the distinctive expressions 
of the arts — that reflects the spiritual or ethical 
welfare dimensions of development. Without both 
dimensions consciously in mind, economic and 
spiritual, neither is fully developed. The prevailing 
economic, exclusively market-oriented policies tend 
to overwhelm and the culturally relevant develop-
ment: the spiritual, the source of healthy identity, 
productive social temperament,... 
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Rik Vanmolkot describes this linkage by noting 
that ‘the arts are of importance in development 
cooperation, cutting both ways between North and 
South, meaning that it is also important that the 
arts from the South inspire our societies in the 
North’. In the same vein, Professor Richard Lev-
enthal (University of Pennsylvania) says: 

Over and over again, I argue the need to 
understand culture as a critical part of 
globalization, heritage, etc. people tend 
to be very focused on the economy and 
simple answers to these complex cultural 
questions... This is incredibly important 
stuff as we move towards the creation 
of a new social framework in the future 
– one hopefully that is not just global 
economically – but also global culturally 
in understanding.

So policies must not only focus on projects that 
seek to develop cultural industries that engage 
many people, especially in commercialized or 
standardized organized economic activity, connect-
ed with the production and distribution of a par-
ticular product or range of products. These must be 
balanced with objectives that also seek to elevate 
respect, access, and full democratic participation 
of culturally diverse citizens in national life and to 
improve just recognition of those cultural values 
and products in exchange among countries.

Concrete Measures 
and Instruments:  
Preferential Treatment

I return now to the role of the UNESCO Cultural Di-
versity Convention as a policy instrument to achieve 
our goals. In doing so, I reemphasize that we can-
not just assume our regular roles as professionals 
fully engaged in arts-specific exchange and devel-
opment projects. We cannot leave the real-cultural-
politic to politicians, since it defines – or confines 
– the potential success of our work. We must main-
tain the kind of vigilance and participatory demo-
cratic involvement characterized by the global civil 

society networks of artists and cultural workers who 
pushed forward the UNESCO Convention process. 
Now, the real success of the Convention can only 
be measured by how it positively affects the kinds 
of development cooperative arts projects you are 
working on with partners in the South.

In closing my presentation, I want to emphasize 
the additional work in the real-culture-politic arenas 
we must assume to promote the role of artists and 
the arts in development cooperation. I quote liber-
ally from the presentation by Gary Neil, Executive 
Director of INCD (presented December 11th 2008 
as the NGO Statement to the Second Ordinary Ses-
sion of the Intergovernmental Committee, regarding 
Article 16 on Preferential Treatment):

Article 16 is differentiated from most 
others in the Convention by its use of 
the mandatory language ‘shall facilitate’, 
as the Assistant Director General 
has pointed out. This is significant 
because it creates a positive obligation 
on developed country parties to the 
Convention, in favour of the developing 
country parties. (…) parties carefully 
selected these words. This was the 
key trade-off between developed and 
developing countries.

 
Developed countries would get what they needed 
in Articles 5, 6, 7, 20, 21, etc., and in other Articles 
dealing with international cooperation, they would 
be under only a modest obligation to ‘endeavour to’ 
do the various things. In return, parties agreed to 
mandatory language in Article 16 which obligates 
developed countries to provide preferential treat-
ment, in concrete and measurable ways. 

The experts’ reports capture some important el-
ements, such as the need to give preferential treat-
ment for individuals providing cultural services, in 
the form of temporary visas. These measures are 
essential. According to a recent study released by 
FreeMuse, even very distinguished artists can have 
a difficult time in receiving a visa from European 
countries. 

But few would seem to share our position that 
the more significant concept is that developed 
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countries are committed to providing preferential 
access to their markets for goods, as well as serv-
ices, from developing countries. By goods, we mean 
the books, films, sound recordings, paintings, etc. 

Developed countries do have considerable 
scope to implement measures and programmes 
which do precisely that: direct and indirect fund-
ing; structural measures (like content quotas and 
mandatory purchase or pricing systems); rules on 
ownership of cultural industry firms; preferential 
treatment provided to national artists and cultural 
producers... If one looks at the full range of cultural 
policy mechanisms used by developed countries, 
it is possible to contemplate many practical and 
effective measures that would give real meaning to 
this commitment. Some ideas for the ‘preferential 
treatment’ toolkit include:

• Developed countries should provide funding sup-
port. For example, to translate published works, 
to subtitle movies or television programmes, or 
to mount a visual arts exhibit or live performing 
arts presentation. In this way, these works from 
developing country parties can be distributed 
in markets of the developed countries. We also 
need direct funding to support cultural produc-
tion activities in the developing country parties 
(as contemplated by Article 14). 

• Developed countries could provide targeted Na-
tional Treatment. For example, it could extend a 
benefit which is currently available only to resi-
dents, or provided only on a reciprocal basis. An 
example is audiovisual co-production treaties 
where a movie or television programme pro-
duced collaboratively in the two countries en-
joys full status as a domestic work. More robust 
measures are also possible if you look at how 
TV-5, the French-language network, already pro-
vides access for some works from developing 
countries, and many commercial radio stations 
in developed countries currently programme 
‘world music’, including productions originat-

ing from developing countries. This leads to the 
possibility of qualifying a sound recording or au-
diovisual production from a developing country 
party as domestic for purposes of content rules, 
even if it is not co-produced.

• A key element in this equation is the importance 
of developing Fair Trade principles for imported 
works. It is essential that the rights of the art-
ists and the producers of those works be treated 
fairly, including receiving compensation. Fair 
Trade principles are well understood and sup-
ported and the Convention parties should initi-
ate and support their development for cultural 
goods and services. 

• We submit that these measures can be imple-
mented in a manner that is not prejudicial to 
cultural industries in developed countries. As 
the ‘world music’ phenomenon has shown, there 
is a commercial potential and with Fair Trade 
principles in place, there would be a more eq-
uitable sharing of revenues than there has been 
in the past.

Let not the cultural policy mechanisms we have 
worked so long and hard to put in place go unused 
by artists and cultural workers. Effective communi-
cation and organization among us, within our coun-
tries and regions and across the globe in a network 
of networks, is required now more than ever. Let us 
go forth and build!

Brussels, March 27, 2009

James Early is hoofd Cultural Heritage Policy aan 
het Smithsonian Institution in Washington.

Hij zal het ook hebben over dit thema op de 
Theaterfestivalconferentie op 3 september in de 
Brakke Grond (Amsterdam) en op 4 september in 
het Kaaitheater (Brussel).



10 11>> NAAR DE INHOUDSTAFEL 11

Culturele- en ontwikkelingsactoren komen elkaar 
steeds meer tegen in diverse fora en op terreinen 
waar ze vroeger alleen de wacht uitmaakten. Het 
beeld van de ontwikkelingssector als een parade 
van landbouwconsultants, gezondheidswerkers, 
fondsenwervers en marketingmensen lijkt niet echt 
verzoenbaar met dat van de exotisch geïnteres-
seerde kunstenaar die zijn actie in de geglobali-
seerde wereld wil kaderen. Toch is er in het Zuiden 
een toenemende vraag naar een cultureel element 
in ontwikkeling. Hoe moeten en kunnen die twee 
domeinen elkaar zinvol ontmoeten? En hoe kan 
een beleid de door het Zuiden gevraagde symbiose 
van cultuur met ontwikkeling een kans geven? 

De verklaring Our Creative Diversity (1995) van 
de UNESCO was voor veel landen de aanzet om 
een actief cultureel ontwikkelingsbeleid te gaan 
voeren. Heel wat literatuur en internationale confe-
renties later ligt er een stapel verklaringen op tafel, 
maar lijkt de samenwerking tussen kunstenaars en 
ngo’s maar mondjesmaat te volgen, zeker in ons 
land. Jazeker, je hebt de straattheatergroep die een 
educatieve komedie over aids brengt en er is de 
bekende rockartiest die zich bij hongerbuikjes laat 
fotograferen. Al te vaak lijkt de verbinding tussen 
cultuur en ontwikkeling echter puur instrumenteel: 
hoe kan een culturele speler de ontwikkelingssec-
tor (financieel) verder helpen? In veel gevallen lijdt 
de lokale cultuur eronder, eerder dan te winnen. 

Armoede en identiteit 

Wie zich toch op dat raakvlak van cultuur en ont-
wikkeling begeeft, komt al snel tot een drietal 

benaderingen van de rol van cultuur. Vanuit het 
ontwikkelingsdenken kan en moet cultuur helpen 
bij de armoedebestrijding. Cultuur is dan een mid-
del om te sensibiliseren, om te communiceren, al 
dan niet in het kader van een fondsenwerving in 
het Noorden of ‘bewustwording’ in het Zuiden. Een 
nog vrij recente invalshoek is die van de ‘creative 
industries’, waarbij men de creatieve industrie – de 
economische puls en weerslag van cultuur – als 
inkomstenbron ziet. Vooral de Europese Unie wil 
daarop inzetten.

Het is meteen ook een van de oorzaken waarom 
de ngo-wereld en de culturele wereld elkaar niet 
zo vaak vinden. Het onderhuidse wantrouwen van 
beide sectoren vindt zijn voedingsbodem in wat 
men het ‘instrumentalisme’ is gaan noemen. Uit 
een aantal focusgroepen die in de loop van 2007 
werden georganiseerd door de vzw Youkali bleek 
dat die kloof gecreëerd wordt door enerzijds de 
ngo’s die vrezen dat de artiesten hun boodschap 
niet precies zouden reproduceren en anderzijds 
door de artiesten die op hun hoede zijn voor ngo’s 
die hen een ‘artistieke boodschap’ willen influiste-
ren. De principiële onafhankelijkheid van de artiest 
stuit vaak op het voorbereide politieke discours van 
ngo’s. Ondanks de verschillende ‘culturen’ van bei-
de sectoren en een moeilijke financiering is er re-
gelmatig samenwerking, vooral gedreven door een 
sterke onderlinge wil om samen iets te realiseren. 
Er is veel gesnuffel, maar heel weinig structurele 
samenwerking.

Een sterke stem die in deze weinig gehoord wordt 
is die uit het Zuiden zelf. Het ontwikkelingswerk heeft 
een voorkeur voor technisch meetbare doelstellin-
gen met de milleniumdoelstellingen als een nieuwe 

Veel gesnuffel, weinig 
structurele samenwerking

Gerry De Mol
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piramide van Maslow, maar om die doelstellingen te 
bereiken, is de roep uit het Zuiden, zal je ons ook de 
kans moeten geven op een culturele ontwikkeling. 
Het verhaal van Seydou Wane (zie p. 43) is daarin 
tekenend. Op heel wat conferenties en ontmoetin-
gen wordt de roep van het Zuiden naar een sterke 
culturele component steeds luider. Zo nam de Brazi-
liaanse regering het voortouw in Zuid-Zuid culturele 
conferenties over de continenten heen. 

Een benadering die bij die van de zuiderse ngo’s 
aansluit is er een die in het Noorden en Zuiden 
vooral in artistieke kringen is gegroeid. Cultuur is 
niet alleen een element van armoedebestrijding 
maar ook en vooral een noodzakelijk element in 
het opbouwen van een identiteit, een identiteit 
die in een geglobaliseerde wereld steeds weer be-
vraagd wordt en onder druk wordt gezet. Dat is niet 
alleen in het Zuiden zo, maar ook in het Noorden. 
Identiteiten zijn cultureel bepaald, maar de relatie 
tussen cultuur en groep, tussen het individu en an-
dere culturen rondom evolueert steeds sneller. Veel 
Afrikaanse regio’s (en hun bewoners) worstelen 
met een spreidstand tussen een voorkoloniale (het 
beeld van de zuivere natuurstam), een koloniale (de 
ondergeschikte minderwaardige knechtverhouding) 
en een postkoloniale (andere horigheden gepaard 
met een politieke emancipatie) identiteit. Daarbij 
komt nog de grote druk die op identiteit komt te 
staat in een sterk veranderende en geglobaliseerde 
wereld (de televisiecultuur, mobiliteit, migratie, in-
dividualisme). Het ontwikkelen en bevestigen van 
een identiteit gebeurt onder andere door het cre-
eren van symbolen, kunst en verhalen en door de 
ontmoeting met andere culturen. 

In die zin kan een ondersteuning die culturele 
permanente wedergeboorte een houvast bieden 
voor meer zelfbewustzijn, voor een creatieve ont-
plooiing, die vaak de economische voorafgaat. Cul-
tuur is bij uitstek een middel om zich wederzijds 
te kunnen spiegelen, om elkaars toetssteen te zijn 
en tegelijkertijd een osmose tot stand te brengen. 
Velen wijzen op het feit dat dit soort ontmoetingen 
vrijwel de enige zijn tussen Noord en Zuid waar wei-
nig of geen ondergeschikte relatie tussen gever en 
ontvanger ingebakken zit.

Ten slotte is er een meer internationalistische, 
politieke benadering die gaat over culturele rech-
ten, over emancipatie, mondig maken, democrati-
sering, empowerment en het recht op erfgoed. Het 

is het domein waarin mensenrechtenbewegingen 
en internationale instanties (zoals de UNESCO) een 
dynamiek hebben gebracht. 

Die verschillende benaderingen van cultuur en 
ontwikkeling vallen uiteraard grotendeels samen 
met de sectoren en beleidsdomeinen: armoedebe-
strijding is de zaak van ngo’s en de federale over-
heid in België. Het culturele rechtenverhaal zit inge-
bed in burgerrechtenbewegingen en internationale 
instanties (en ngo’s). De culturele identiteit is dan 
weer een door het kunstenveld gedreven invalshoek 
die in ons land door instituten, artiesten en op regi-
onaal en gemeenschapsvlak wordt beoefend. 

Van Noord naar Zuid

In een geglobaliseerde samenleving gaat het bo-
vendien om een nog breder veld dan alleen maar 
cultuur en ontwikkelingsectoren an sich. De acties 
en projecten spelen zich af op vrijwel elk terrein van 
de cultuur en de ontwikkeling: van samenlevings-
opbouw in het Noorden tot lokale ontwikkelings-
initiatieven in het Zuiden. Laat ons even van Noord 
naar Zuid reizen. 

Lokale samenlevingsopbouwprojecten in het 
Noorden komen steeds meer met ontwikkeling in 
aanraking door de verwevenheid met de migra-
tiethematiek. Ook daar is de zoektocht naar een 
identiteit van eerste, tweede en verdere-generatie 
migranten en de toevloed van zogenaamde ‘econo-
mische vluchtelingen’ nauw verweven met het ont-
wikkelingsdenken over het ‘thuisland’. De boutade 
dat een betere ontwikkeling (lees: herverdeling) de 
migratieproblematiek zal verminderen, is daar een 
voorbeeld van. De sociaal-culturele en de sociaal-
artistieke sector zijn op die manier ook vaak verwe-
ven met het ontwikkelingsdenken, of zoeken naar 
raakpunten in een geglobaliseerde context, ook al 
zijn ze in essentie alleen op het Noorden gericht 
en vaak erg lokaal georganiseerd. Het multicultu-
rele en internationaal vernetwerkte fenomeen van 
de murga’s kan hier als voorbeeld dienen.

De culturele sector in het Noorden, op zoek 
naar een internationalisering en een internationa-
liseringsbeleid, is een tweede drijvende kracht. De 
kunstensector heeft daar de voorbije decennia flink 
op ingezet, zij is er zich steeds meer van bewust 
geworden dat die internationalisering ook het zui-
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delijke deel van de wereld moet omvatten. Meer 
instellingen van puur culturele aard hebben zich 
daar ook op toegelegd of hebben projecten opge-
zet op zoek naar die betrokkenheid. De KVS en ‘t 
ARSENAAL zijn maar enkele voorbeelden. P.A.R.T.S 
en Rosas hebben vaak stagiairs uit het Zuiden of 
bijvoorbeeld Zuid-Afrikaanse dansers te gast. Ook 
artiesten hebben vanuit hun eigen praktijk kansen 
gezocht en aangegrepen. Die zoektocht van het 
culturele veld is ingegeven door artistieke ambities, 
maar ook vaak door de maatschappelijke bekom-
mernis van de instelling in kwestie om de eigen 
positie in vraag te stellen. 

Dat brengt ons bij organisaties die in het Noor-
den een werkplaats hebben gevonden of trachten 
te vinden en zich richten naar de ‘landen van oor-
sprong’. Veel migranten-artiesten die in het Noor-
den werken proberen een artistieke link te houden 
of maken met hun thuisland. Een aanzienlijk deel 
van de geldstromen van zuiderse ngo’s komt nu 
al van migrantengroepen in het Noorden, ook van 
artiesten.

Het culturele veld in de zuiderse landen is dan 
weer zoals het grootste deel van de economie in 
het Zuiden heel informeel gestructureerd. Pogingen 
om tot een infrastructuur en een cultuurbeleid te 
komen, botsen er vaak op een gebrek aan midde-
len en een onbestaand beleid. Ook de invulling van 
wat cultuur en kunst betekenen in de maatschap-
pij verschilt er vaak fundamenteel. Niettemin is er 
een sterke culturele elite die vanuit de civil society 
vaak moeizaam aan de weg timmert. De voorbeel-
den van wijlen George Khumalo in Zuid-Afrika of 
Petna Ndaliko in Congo zijn in Vlaanderen welbe-
kend. Het ontwikkelen van dat culturele veld of zelfs 
een culturele industrie is een van de geopperde 
mogelijkheden om vanuit het culturele veld ook een 
economische weerslag te creëren. 

Aan de zuidkant van onze reis zijn er de ontwik-
kelingsngo’s, in Noord en in Zuid. Hun doel is uit-
eindelijk armoedebestrijding, maar meer en meer 
wordt een kunst- en cultuurbenadering an sich 
belangrijk gevonden. 

Al die raakpunten tussen cultuur en ontwikkeling 
worden niet steeds als zodanig erkend en herkend. 
De middelen die ter beschikking staan van deze 
groepen, actoren en gemeenschappen zijn ook bij-
zonder divers in België. Alles wat cultuur aangaat 
wordt vanuit gewesten gedragen, net als het soci-

aal-cultureel werk dat ook op regionaal en lokaal 
vlak zijn middelen haalt. Het overgrote deel van het 
ontwikkelingswerk is federaal georganiseerd, een 
gedeelte kan op Europese middelen rekenen. 

Dat zorgt voor een spreidstand die in onze hui-
dige staatsvorm bijzonder moeilijk te combineren 
valt. Cultuur is immers een gemeenschapsmaterie, 
ontwikkeling is federaal. Omwille daarvan en om-
wille van de grachtengordel tussen de werkingsvel-
den komen de verschillende organisaties elkaar ook 
niet echt tegen. Een van de weinige organisaties die 
een structurele link maakt tussen de culturele en 
de ngo-sector is Music Fund (Ictus en Oxfam So-
lidariteit), zij het met een duidelijk pragmatische 
werking die makkelijk vertaalbaar was naar een 
meer traditionele ngo-werking. Nochtans bestaat er 
in beide sectoren een grote openheid om elkaars 
werking te versterken, bleek uit onze rondvraag. 

beleid en draagvlak

Er zijn combinaties mogelijk van bovenstaande 
benaderingen, maar dan zal er een geïntegreerd 
beleid nodig zijn van verschillende invalshoeken, 
diverse fondsen, bevoegdheden en finaliteiten. Ook 
de actoren hebben andere doelen, gaande van ar-
tistiek over sociaal tot puur economisch. Het komt 
erop aan de verdeelde aandacht die er nu is in 
een beleid om te zetten, of de kanalen te creëren 
waarop een beleid kan worden gestoeld. 

Op het colloquium ‘Cultuur in/en ontwikkeling’ 
op 26 en 27 maart in de KVS en tijdens de voor-
bereidende seminaries werd dan ook duidelijk dat 
er in de eerste plaats nood is aan het ondersteu-
nen van beleidsoverschrijdende initiatieven tus-
sen Cultuur en Ontwikkeling en tussen het Sociaal 
Cultureel werk en Ontwikkeling, maar snel zal ook 
blijken dat domeinen als erfgoed, duurzaamheid en 
participatie best betrokken raken. Het Cultuur- en 
Ontwikkelingsdomein is bij uitstek grensoverschrij-
dend, en toch worden die stapjes over de grachten 
vaak niet echt aangemoedigd. 
Daarnaast zou binnen elk domein ook aandacht 
voor ontwikkeling en cultuur moeten komen. Op het 
vlak van Cultuur uit zich dat in een aanpak binnen 
de internationalisering van de kunsten, die wellicht 
een specifieke invalshoek nodig heeft wanneer het 
gaat over ontwikkelingsgerichte acties. Vanuit Ont-
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wikkeling is de culturele inbreng een zorgenkindje, 
al was het maar omwille van het ontbreken van 
adequate criteria en meetbaarheidsnormen om ef-
fecten te meten.

Daarom willen we de overheden van ons land 
overtuigen om cultuur in ontwikkeling duurzaam te 
verankeren op de verschillende beleidsniveaus, om 
transversale projecten mee mogelijk te maken en te 
stimuleren en anderzijds binnen elk domein ‘cultuur 
en ontwikkeling’ in het beleid mee op te nemen. 
Er moet een strategisch plan ontwikkeld worden 
waarin de verschillende actoren een plaats kun-
nen vinden en hun acties kunnen kaderen. Verder 
pleiten we voor een soort katalysator/facilitator die 
de opgedane ervaring van de verspreide initiatieven 
kan bundelen en de knowhow kan kapitaliseren. 

Daarvoor moet echter eerst een kritisch draag-
vlak worden ontwikkeld dat als gespreksbasis kan 
dienen om de verzuchtingen van de verschillende 
initiatieven aan te kaarten bij overheden. ‘Cultuur 
en ontwikkeling’ moet als zodanig bij vele instanties 
en organisaties nog geagendeerd worden en daar-
voor zal een brede alliantie nodig zijn van actoren 
die zich op de vele kruispunten bevinden. 

Op het colloquium ontstond een consensus 
over het oprichten en aansturen van een breed 
netwerk van organisaties en mensen uit alle be-
trokken sectoren (ngo, cultureel, educatief, sociaal-
cultureel, academisch...) en overheden over alle 
taal- en andere barrières heen. Dit netwerk zou een 
gezamenlijk discours kunnen ontwikkelen, informe-
ren, sensibiliseren, en tegelijk pilootprojecten mee 
helpen initiëren. Zoals u in de inleiding kon lezen, 
hebben de initiatiefnemers van het colloquium – 
Youkali, KVS, VTi, 11.11.11, Dēmos, Vredeseilan-
den, Africalia en Kaaitheater – de stap gezet om dat 
netwerk op te starten en een gezamenlijke stem te 
laten horen. 

Gerry De Mol is muzikant, componist, publicist en 
socioloog. Hij is medeoprichter van Youkali vzw en 
maakte zelf een reeks projecten in Afrika en met 
migrantenartiesten. 

www.cultuurenontwikkeling.be
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Een paar jaar geleden richtte de Senegalese thea-
termaker Younouss Diallo FOTTI op. Met FOTTI (‘ont-
moeting’ in de Peultaal) wil Diallo, na zijn studie 
aan de conservatoria in Dakar en Luik én met zijn 
brede internationale theaterervaring, jonge theater-
makers in Senegal vormen, professionaliseren en 
kansen geven – niet in Dakar, maar wel in de steden 
Kaolack en Ziguinchor, waar jonge artiesten minder 
kansen en middelen krijgen.

Het was VRT-journaliste Karlien Van Hoonac-
ker die ons aan elkaar voorstelde: zij zag dat ons 
werk verwant was, ze had gezien dat wij vaak met 
dezelfde thema’s aan de slag gingen. Begin 2008 
nodigde Younouss Diallo mij als eerste gastdocent 
voor zijn kersverse project uit om een workshop te 
geven in Senegal. Later volgden o.a. ook Michel 
Bernard, Chokri Ben Chikha en de Rwandese au-
teur Dorcy Rugamba.

De eerste workshop in het bloedhete Kaolack, 
nu meer dan een jaar geleden, en de boeiende sa-
menwerking tussen theatermakers aan beide kan-
ten van de Middellandse Zee, resulteerden meer 
dan een jaar later in SERISSE.

Midden juni 2009 keer ik voor de vierde keer in 
ruim 16 maanden terug naar Senegal. Geen land 
dat ik op zulke korte periode zo intens leerde ken-
nen. Drie keer trok ik erheen om er theater te ma-
ken, eerst met scenograaf Stef Depover, later met 
muzikant Rudi Genbrugge. De laatste keer reisden 
ook acteurs Luc Springuel (’t ARSENAAL) en actrice 
Isabelle Urbain (Théâtre de l’Ancre) mee. Tussen al 
die reizen door trok ik ook nog eens met fotograaf 
Stephan Vanfleteren langs de Sengalese kust in het 
spoor van gelukzoekers die naar Europa trachten 
te reizen.

De samenwerking tussen FOTTI en ’t ARSENAAL 
groeide organisch en stap voor stap vanuit een 
steeds toenemende drang om gedeelde ervaringen 
met de wereld te delen – en wat nog belangrijker 
is: ze ontstond op de werkvloer en in de hoofden 
van theatermakers, op het terrein dus. Hier is geen 
sprake van een idee dat ‘top-down’ wordt doorge-
duwd, maar wel van een project dat stap na stap 
in onze hoofden, tijdens onze talrijke repetities en 
gesprekken tot stand kwam.

Eerst was er FEBAR, een theatertekst over ille-
gale migratie van mijn hand, in een vertolking van 
Diallo. FEBAR ging in première op ‘les Francopho-
nies en Limousin’ (Limoges) en speelde nadien in 
Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië.

Nu, een jaar later, is er SERISSE.

Van De Kersentuin  
naar SERISSE

Januari 2008. Het is bloedheet in Kaolack. De stad 
kreunt onder de warmte en ik nog meer. We werken 
er vrij rond een aantal thema’s en scènes uit De 
Kersentuin – een even surrealistische als indrin-
gende ervaring. Van Tsjechov hebben deze spelers 
niet of nauwelijks gehoord. Wij praten bij een hitte 
van veertig graden over een kersentuin bij een tem-
peratuur van ver beneden het vriespunt. We praten 
begin eenentwintigste eeuw over het Rusland van 
een eeuw geleden en alle veranderingen die daar 
toen op til waren. Het stuk leidde tot lange gesprek-
ken, over bezit, verandering…

Er is nauwelijks een méér archetypisch repertoi-
restuk te bedenken dan De Kersentuin. Honderden 

Iedereen zijn kersentuin
SERISSE door ’t ARSENAAL en FoTTI

Michael De Cock en Younouss Diallo
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keren opgevoerd, in binnen- en buitenland. Een on-
betwistbaar icoon in onze westerse theatercanon. 
In De Kersentuin zinspeelt Tsjechov op de sociale 
omwenteling die begin vorige eeuw in Rusland in 
de lucht hing. De geschiedenis maakte van Tsje-
chov een visionair: zo’n tien jaar na de creatie 
brak de Russische Revolutie uit en werd een einde 
gemaakt aan het feodale Rusland van de negen-
tiende eeuw.

Na die eerste ervaring kwamen we terug naar 
België met een handvol vragen en met een aan-
tal verrassingen. De beredeneerde gok om rond 
Tsjechov te werken was juist gebleken. Voor beide 
partijen: voor een groep Senegalese acteurs die de 
indruk had gekregen dat een Rus een eeuw eerder 
een stuk voor hen had bedacht en voor Belgische 
theatermakers bij wie een aantal vastgeroeste idee-
en over een stuk van honderd jaar oud grondig door 
elkaar waren geschud. Het stuk was een meer dan 
een hulpmiddel of instrument: het was een perfecte 
brug tussen onze werelden en de thema’s boden 

een uniek platform voor onze gesprekken. De ac-
teurs van FOTTI hadden een aantal mentale con-
structies in mijn hoofd gesloopt – over spelen, over 
de wereld, over een tekst van honderd jaar oud… 
– en zo de kiemen gelegd voor SERISSE.

Bij de termen ‘cultuur’ en ‘ontwikkeling’ in een 
gesprek over Noord en Zuid zijn we haast onmiddel-
lijk geneigd ‘cultuur’ met het Noorden te associëren 
en (gebrek aan) ‘ontwikkeling’ met het Zuiden: wij 
zijn het die ‘cultuur’ hebben, zij zijn het die ‘ontwik-
keld’ moeten worden. Maar dat was niet de geest 
waarin Younouss Diallo en ik aan SERISSE begon-
nen, en het was zeker niet de geest waarin wij SE-
RISSE uitwerkten. Kan het ook anders? Kan je als 
partner met respect voor elkaars culturele identiteit 
een voorstelling maken die in beide werelddelen re-
levant is, een voorstelling die dus beantwoordt aan 
ónze en aan hún artistieke criteria? Kan een stuk 
als De Kersentuin een vertrekpunt zijn om beide we-
relden samen te brengen? En kan die ontmoeting 
vervolgens het werk openbreken en nieuwe beteke-

SErISSE, ’t aRSEnaaL en fottI - foto Stef Depover
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nissen geven? Dát was de insteek voor SERISSE en 
dát waren de vragen die wij ons stelden.

Theater moet het – net zoals Tsjechovs Kersen-
tuin honderd jaar geleden – over de mens in al zijn 
complexiteit hebben. Maar wordt het niet ontzettend 
moeilijk die complexiteit te vatten en tegelijk toch 
aan elke vorm van diversiteit voorbij te gaan? Kun-
nen we nog burgerlijke drama’s opvoeren die slechts 
een klein deel van de bevolking aanspreken omdat 
de anderen niet over hetzelfde referentiekader be-
schikken? Dit theater, en bij uitbreiding deze cul-
tuur, weerspiegelt niet langer de werkelijkheid, mist 
representatieve kracht en is als eindproduct vaak te 
exclusief voor een groot deel van onze bevolking.

Op het ogenblik dat u dit leest is ons project 
in de finale fase beland. Eind september gaat het 
stuk immers in première in Mechelen met daarna 
een speeltraject in Vlaanderen en Wallonië (in het 
Théâtre de l’Ancre, partner in deze productie). Later 
gaat de groep naar Senegal om daar in het voorjaar 
van 2010 op tournee te gaan. Ik schrijf deze tekst 

tijdens de repetitieperiode in Casamence, in het zui-
den van Senegal. Het is warm en het regenseizoen 
komt er aan. In Vlaanderen zijn er net verkiezingen 
geweest. Het zijn intense dagen, lange gesprekken 
over wat het stuk vandaag kan betekenen. We zijn 
met een groep van acht hierheen afgereisd. Het is 
immers onze bedoeling om op zoveel mogelijk ni-
veaus tot samenwerking te komen. Kostuum, tech-
niek, scenografie, regie… op elk niveau moet er sa-
men gedacht worden.

De tekst van Tsjechov met een diverse cast 
brengen, een nieuwe relevantie geven en de ont-
moeting en uitwisseling die eraan voorafging mee 
tot theatraal materiaal kneden en in de voorstel-
ling verwerken, dat is het opzet, niet de zoveelste 
versie van een klassieker – hoe waardevol ook – 
die binnen de westerse canon gelezen wordt en 
waarvan de kwaliteit wordt bepaald na vergelijking 
met andere voorbeelden. De westerse canon open-
breken en op zijn universaliteit testen, daar is het 
ons om te doen.

SErISSE, ’t aRSEnaaL en fottI - foto Stef Depover
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Een wereld in verandering

Voor SERISSE schrijven twee auteurs een editoriaal: 
Dorcy Rugamba (Rwanda) en theatercriticus Wou-
ter Hillaert, die met de hele ploeg naar Senegal is 
meegereisd. Die teksten moeten Tsjechovs Kersen-
tuin in een mondiaal kader plaatsen. Want hoe uni-
verseel De Kersentuin ook is, een aantal metaforen 
krijgt een andere betekenis in beide continenten. 
In onze kunst of theaterervaring is het decoderen 
van dat soort metaforen vaak het belangrijkste in 
de appreciatie van het werk. Maar dat lijkt me een 
enge visie op wat een voorstelling of een stuk met 
een mens kan doen.

Wouter Hillaert geeft tijdens een van de repeti-
ties zijn visie op het stuk. Hij deelt de personages 
op in twee groepen: de personages die zich opslui-
ten in het immobilisme van Ljoebov, en de persona-
ges die het mobilisme van Lopachin bijtreden. Een 
groep die vasthoudt aan het verleden tegenover 
een groep die resoluut kiest voor de nieuwe tijden. 
De eerste groep hecht symbolische waarde aan de 
dingen. Voor Ljoebov is de kersentuin waardevol 
omwille van zijn symboolwaarde. Voor Lopachin 
heeft hij echter alleen maar economische waarde.

Het is moeilijk te zeggen of Tsjechov partij kiest. 
Er zit geen oordeel in de tekst, al lijkt hij wel te sugge-
reren dat de nakende omwenteling onafwendbaar is. 
In De Kersentuin wordt de overstap gemaakt van een 
feodale (een standenmaatschappij) naar een bur-
gerlijke maatschappij (een klassenmaatschappij).

Laat ons er even van uitgaan dat we op een 
soortgelijk kruispunt staan. Dat de toekomst dras-
tisch anders zal zijn. Het lijkt immers dat, net als 
het feodale systeem in Rusland zo’n honderd jaar 
geleden, het liberale, kapitalistische systeem zoals 
we het vandaag kennen tot op de draad versleten 
is. De oplossing voor de financiële crisis ligt mis-
schien buiten de financiële wereld, zo las ik onlangs 
ergens. De wereld wordt misschien zo anders dat 
we hem ons niet eens helemaal kunnen voorstellen. 
Zo wordt deze tekst geen oefening in geschiedenis 
maar een open hypothese over de toekomst.

In zijn editoriaal stelt de Rwandese auteur Dorcy 
Rugamba dat Afrikanen beter voorbereid zullen zijn 
op de mondiale crisis dan Europeanen. De Afri-
kaanse vrouw, die aan de kant van de weg zit en 
haar tomaten uitstalt en ze voor een paar centie-
men aan de man brengt, laat zich niet vangen door 

de groteske slogans waarmee we in het Westen 
overspoeld worden. Het is een prikkelende vraag: 
hoeveel van onze welstand kunnen wij missen?

Cultuur en ontwikkeling

Als ik cultuur en ontwikkeling vanuit mijn persoon-
lijk perspectief bekijk, dan blijkt de meerwaarde 
die ik als theatermaker en mens uit dit project haal 
gigantisch is. Door te werken met Younouss Diallo 
heb ik een nieuwe taal cadeau gekregen. En net 
zoals een vreemde, nieuwe taal je een nieuwe blik 
op de wereld geeft, schenkt deze nieuwe manier om 
naar wereld en theater te kijken mij onnoemelijk 
veel zuurstof. Hier in Senegal ontdek ik opnieuw 
de volle urgentie van het maken, van het onder-
gedompeld zijn in één materie en er met mensen 
van divers pluimage ongegeneerd en ongelimiteerd 
samen over nadenken.

Ik lees Tsjechov nu anders en dankzij het hele 
gedachtegoed, de eindeloze gesprekken en de im-
mense lijst boeken en schrijvers waar Younouss mij 
naartoe geleid heeft, heb ik een nieuwe manier ge-
vonden om naar mezelf, theater en de wereld te 
kijken.

De meerwaarde van die mondiale lezing is dat je 
via die weg de complexiteit van de wereld kunt vatten 
en onder woorden brengen. Wat ook je leeftijd of cul-
tuur is, we delen de wereld door cultuur. Wij zijn thea-
termakers, we dromen van het universele, en we pro-
beren de ziel van de mens te vatten in zijn complexiteit 
en alledaagsheid. Dat is onze droom. Een universeel 
herkenbaar verhaal, dat iedereen aanspreekt precies 
omdat het universeel en menselijk is.

Wij delen de wereld, wij delen de problemen.
In SERISSE proberen wij ook elkaars verbeel-

ding te delen.

Michael De Cock, Younouss Diallo
Ziguinchor, Mechelen - juni 2009

Michael De Cock is theatermaker en directeur van 
’t ARSENAAL.

Younouss Diallo is acteur, theatermaker en coördi-
nator van FOTTI. 

www.tarsenaal.be
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De staat van landen herken je aan hun kustlijn. Van 
de luchthaven van Dakar naar het centrum van de 
Senegalese hoofdstad zie je op het strand kleine 
vissersprauwen, haveloze strandjutters en armza-
lige stalletjes zoals ze in Senegal overal voorkomen, 
zelfs waar er helemaal geen kopers lijken te zijn. 
‘Strand en vakantie’ is een westerse koppeling, zo 
leert wie deze kustlijn verder zou volgen naar het 
zuiden, waar luxehotels uitgebaat door veelal Euro-
peanen het uitzicht op de Atlantische Oceaan heb-
ben gekapitaliseerd. Zorgt toerisme voor ontwikke-
ling? Blijkbaar toch niet voor al die West-Afrikaanse 
bootvluchtelingen die voor de Senegalese kust in-
meren op weg naar de illusie genaamd Europa. 

Tussen de luchthaven van Istanbul en het hippe 
stadsdeel Beyoglu staat het strand vol recreatie-
tuigen, tegen een achtergrond van immense tan-
kers die de Middellandse Zee in- of uitvaren. Hier 
is ruimte voor ontspanning. Hier doen vaartuigen 
in echte grondstoffen. Turkije, sluis tussen Oost 
en West, kan je dan ook bezwaarlijk een ontwik-
kelingsland noemen. Door de Istiklal, de koopgoot 
van Istanbul, stroomt per etmaal even veel volk als 
er in Brussel woont, langs de muziekwinkels, de 
eetsalons en de banken. Al tref je in de bazaar aan 
de overkant van de rivier dezelfde informele eco-
nomie als in Senegal, hier lijkt dat spel van vraag 

en aanbod veeleer een attractie geworden dan een 
overlevingsstrategie.

Ook cultureel is het verschil groot. In het natio-
nale theater van Dakar, een van de erfenissen van 
cultuurvader Senghor, wordt al jaren geen theater 
meer gespeeld. Verderop in de stad bouwen de Chi-
nezen nu een nieuwe schouwburg, al blijft onduide-
lijk wie en wat er juist zal intrekken. In Turkije daar-
entegen bestaat net een heel levendig netwerk van 
staats- en stadstheaters. Hun prijzen zijn laag, hun 
bereik bij de bevolking groot. Alleen is de steun van 
de staat aan deze officiële theaters zo vanzelfspre-
kend dat er geen subsidieruimte overblijft voor wat 
een nieuwe jonge artistieke generatie ‘contempo-
rary arts’ noemt. Zij moet voor elk dans-, theater- of 
beeldende kunstproject opnieuw geld bijeenschar-
relen bij privé-instellingen.

Hebben Vlaamse theatergezelschappen een 
verantwoordelijkheid om hier steun te verlenen? En 
vanuit welke prerogatieven zouden ze dat moeten 
doen, met welke finaliteit? Valt er extra geld voor los 
te weken, onder de vlag van ontwikkelingssamen-
werking bijvoorbeeld? Het zijn heel nieuwe vragen, 
omdat – laat ons eerlijk zijn – Vlaanderen zelf nog 
niet zo lang geleden een cultureel ontwikkelings-
land was. Talrijk waren tot in de jaren tachtig de 
buitenlandse regisseurs die in onze stadstheaters 

kijken naar de 
horizon, overzee

Wouter Hillaert

In juni reisde wouter Hillaert met ’t ARSENAAL mee naar Ziguinchor in Senegal, en met 
Abattoir Fermé naar Istanbul. op vraag van VTi schrijft hij enkele gedachten neer over 
cultuur en ontwikkeling. Liever stelt hij de term ‘mondiale vorming’ voor.
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werden binnengehaald voor wat nieuwe inzichten, 
en nog talrijker de kopieproducties naar Duitse of 
Engelse voorbeelden. Veel nieuw talent ging zijn heil 
zoeken in Nederland, waar het beter onthaald en 
betaald werd. Het is goed die historie van culturele 
import en brain drain in deze kwestie goed in het 
achterhoofd te houden.

Wat is ontwikkeling? Veelbetekenend is dat het 
woord pas gebezigd wordt eens voorbij de grenzen 
van Europa. Het lijkt een gesubsidieerd export-
product, niet zo verschillend van onze westerse 
landbouwproducten. Die gedachte komt toch bij 
je op wanneer je binnen het centre culturel van 
Ziguinchor, vijfhonderd kilometer onder Dakar, een 

apart ‘American Center’ ingericht ziet, met de Ame-
rikaanse kleuren mooi mee op het plaatje. Binnen 
staat op een rek een schenking van de VS: een vijf-
tigtal noodzakelijke literaire en andere werken, van 
encyclopedieën tot enkele Amerikaanse romanklas-
siekers. Het huwelijk tussen cultuur en ontwikkeling 
dient hier een westerse bril op de wereld. 

Zo ook de politiek van l’Institut Français in Da-
kar, waarvan de uitgebreide middelen voor lokale 
muzikanten en podiumartiesten door iets scepti-
scher Senegalezen geïnterpreteerd worden als een 
verdoken postkoloniale strategie. Toen de befaam-
de Belgische theaterproductie Rwanda ’94 ooit bin-
nen deze muren wou spelen, kon dat enkel op voor-
waarde dat enkele gevoelige passages geschrapt 

SErISSE, ’t aRSEnaaL en fottI - foto Stef Depover
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zouden worden. Geen speelreeks in Dakar dus. 
Slotsom: er liggen zeker veel opportuniteiten in een 
directere link tussen cultuur en ontwikkeling, maar 
ook gevaren. De grens met impliciete cultuursturing 
kan heel dun worden, zeker in gebieden waar een 
gebrek aan eigen middelen weinig tegenpruttelen 
van lokale artiesten toelaat.
Dat is minder het geval in de Theatergarage, sinds 
twee jaar het enige internationale kunstencentrum 
in Turkije met een seizoenswerking. Abattoir Fermé 
is er uitgenodigd via Mesut Arslan van Kunsten-
festival 0090, een jaar nadat ook Meg Stuart er 
passeerde voor een voorstelling en een workshop 
met jonge makers van Istanbul. Abattoir speelt drie 
avonden na elkaar Mythobarbital, waarin Tine Van 
den Weyngaert en Kirsten Pieters halfweg volledig 
uit de kleren gaan. Niet dat is het voorwerp van 
de beoogde ontwikkeling (het progressieve artis-
tieke publiek doet er ook veel minder opgewonden 
over dan gevreesd), wel het feit dat er in de visuele 
productie geen tekst gebruikt wordt. In Turkije blijkt 
dat voor theaterproducties een zeldzaamheid. De 
reacties tonen zich in het eerste nagesprek vrij tot 
heel positief.

Ook Abattoir geeft een workshop van één dag, 
voor vier jonge makers en choreografen geselec-
teerd door de Theatergarage. Een van hen is de 
24-jarige Tugba Özkul, die danste bij Aydin Teker 
en nu in een multidisciplinaire club van verwante 
kunstenaars eigen projecten realiseert. ‘We werden 
gevraagd van Mythobarbital eerst onze eigen versie 
te improviseren, en daarna zijn we met de acteurs 
van Abattoir zelf door een paar scènes gegaan, als 
split roles. Nu snap ik beter wat er verteld wil wor-
den met alle sterke beelden. Je ziet van de goden-
personages niet hun leven, maar hun manier van 
leven. In Turkije heb ik nog maar weinig regisseurs 
en acteurs meegemaakt die samen zo goed weten 
wat ze willen.’

Ook Stef Lernous is vol van de korte uitwisse-
ling. ‘Ik zou hier een volgende keer graag langer 
willen werken. Mensen zijn erg eager, willen echt 
begrijpen wat ons bezighoudt, zonder dat er ergens 
een paternalistisch duiveltje om de hoek komt kij-
ken. Ook de Turkse cultuur vind ik een openbaring, 
die zal in ons werk zeker komen insluipen. Ik heb 
meteen zin om hier drie maand te verblijven en te 
schrijven.’ Cultuur gaat in twee richtingen, en ook 
ontwikkeling blijkt allesbehalve eenrichtingsverkeer. 

Wat hier echter ontwikkeld wordt, is een artistieke 
inspiratie. Dat Abattoir daar zelf op toelegt, met 
nauwelijks iets van 1000 euro extra steun uit de 
internationale pot, kan je betreuren, maar ontwik-
kelingsgeld zou hier al te gek zijn. 

Een cruciale vraag is immers wie er wint bij een 
hechter, meer gesubsidieerd huwelijk tussen cul-
tuur en ontwikkeling. Zelfs al zou je, via Vlaamse 
artiesten, economisch mee investeren in de droom 
van Mustafa en Övül Avkiran van de Theatergara-
ge om extra studio’s te bouwen op de Aziatische 
kant van Istanbul, dan nog lijkt dat alleen maar 
een progressieve incrowd te zullen vooruithelpen. 
Tegelijk subsidiëren we daarmee vooral onze eigen 
Vlaamse kunstvisie, zoals die onszelf in de jaren 
tachtig van de artistieke onderontwikkeling gered 
heeft. En zeker kan je zeggen dat je in de eerste 
plaats moet inzetten op de voortrekkersrol van de 
artistieke intelligentsia, maar het valt op dat in dit 
hele debat ook enkel die beperkte groep, in Noord 
en Zuid, aan het woord komt over de ontwikkelings-
waarde van cultuur. 

Hoe zit dat in Senegal, waar ontwikkeling in zijn 
nauwere betekenis van ‘sociaal-economische voor-
uitgang’ zich vanzelf meer opdringt? Dat verschil 
merk je al gewoon in de geldende theatergebrui-
ken. De zes acteurs waarmee Younouss Diallo en 
Michael De Cock hebben gekozen te werken, spelen 
al jarenlang wijk- en educatief theater (over bijvoor-
beeld migratie of aids), waarmee sommigen niet 
alleen door Senegal, maar ook elders in Afrika heb-
ben getoerd. Dienst aan de gemeenschap lijkt ook 
het enige criterium voor subsidies, die per project 
kunnen worden aangevraagd bij het Ministerie van 
Cultuur. Betaald worden deze spelers afhankelijk 
van het aantal andere acteurs en de globale in-
komsten. Vaak niet, in de praktijk. 

Dat ’t ARSENAAL en FOTTI, de vzw van Diallo, 
de acteurs wel betalen voor de hele repetitie- en 
speelperiode, is dus een vorm van ontwikkeling, zo 
benadrukken beide directeurs van de centres cul-
turelles in Kaolak en Ziguinchor, die de professio-
nalisering van artiesten rond hun centrum als een 
van hun eerste strijdpunten zien. Ook de gemaakte 
kosten voor productie, catering en transport noe-
men ze ontwikkelingsteun aan de lokale (arbeids)
markt. En er schuilt verder een bewuste ontwikke-
lingsgedachte in de keuze van Diallo om in te zet-
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ten op meer regionale centra, buiten het cultureel 
beter voorziene Dakar. Maar komt al die steun ook 
ten goede aan het publiek, toch de finaliteit van 
het discours rond cultuur en ontwikkeling? Voor de 
geplande speelreeks in Senegal zelf moet nog geld 
binnenlopen...

Misschien moeten we het allemaal niet zo strikt 
bekijken, en ontwikkeling veeleer zien als een ken-
nisverrijking, een groeiend begrip van mondiale 
verhoudingen en de eigen culturele positie daarin. 
De Senegalese cultuurpolitiek focust vooral op dat 
laatste. De centres culturelles dienen – met een 
begrip van Senghor – l’enracinement van de eigen 
identiteit: het bewaren en verrijken van de cultu-
rele wortels, tegen postkoloniale invloeden en de 
groeiende infiltratie van een Chinese weggooicul-
tuur. In dat licht kan het vreemd lijken dat Diallo 
en De Cock met een Tsjechov komen aanwaaien in 
een theatercultuur die nauwelijks traditie heeft met 
repertoire. Maar het is al even westers om te den-
ken dat Afrikanen daar niks mee kunnen hebben. In 
Zuid-Afrika zou De Kersentuin voor het einde van de 
apartheid heel vaak zijn opgevoerd. 

Bovendien wordt de klassieker ingezet als een 
aanleiding tot discussie over de staat van de we-
reld vandaag, gezien vanuit beide continenten: van 
het Senegalese kastensysteem tot de Vlaamse 
taalpolitiek, van vluchtelingenkwesties tot de grote 
invloed van multinationals. De jonge Senegalezen 
tonen zich overtuigde debaters, en veel meer nieu-
we inzichten lijken beide Belgische acteurs op te 
doen. Nogmaals: als ontwikkeling een kwestie van 
identiteitsverrijking is, kan er geen sprake zijn van 
een onderscheid tussen ontwikkelaars en te ont-
wikkelen ontvangers. Terwijl De Cock steeds meer 
gaat geloven in producties mét in plaats van over 
bepaalde groepen, wil acteur Kabila vanaf nu meer 
op zoek naar oudere Afrikaanse stukken.

Dat honoreren en steunen lijkt me cruciaal. Uitwis-
selingen als die tussen Abattoir Fermé en Istanbul 
en samenwerkingen als SERISSE in Senegal kunnen 
de internationale drive van de Vlaamse podium-
kunsten een extra inhoudelijke toets geven. Maar ik 
weet niet of dat onder de noemer van ontwikke-
lingssamenwerking hoort. Het dialogische ‘mondi-
ale vorming’ lijkt me meer gepast. Creëer er binnen 
het internationale luik van het Kunstendecreet een 
extra subsidiefaciliteit rond, voor organisaties met 
een interculturele interesse in landen waar de kun-
sten extra input kunnen gebruiken. Voorzie hen met 
geld voor workshops, coproducties, uitwisseling 
van knowhow. Maak van continuïteit een sleutel-
criterium, en laat elke aanvraag beoordelen door 
een commissie waarin ook expertise rond ontwik-
kelingssamenwerking zetelt.

Wat de ontwikkelingssamenwerking zelf betreft, 
mag die wel meer aandacht krijgen voor de mo-
gelijke meerwaarde van cultuur, maar het zou ver-
keerd zijn dat ze daarom ook gaat inboeten op haar 
geldende sociaal-economische criteria. Organisa-
ties die echt aan ontwikkeling willen doen, moeten 
bereid zijn hun eigen artistieke interesses onder-
geschikt te maken aan de objectieve noden van 
lokale partners en hun publiek. Anders dreigen we 
onder het mom van ontwikkeling vooral artistieke 
processen op zich te financieren, terwijl die binnen 
dit kader maar een eerste stap zouden mogen zijn. 
Waartoe? Zij zullen nooit de economische organi-
satie van de kustlijn veranderen, maar misschien 
wel hoe mensen naar de zee en de horizon kijken.

Wouter Hillaert is freelance theaterjournalist voor 
onder meer De Standaard en rekto:verso.
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Murga?

Het Europa van de 21ste eeuw staat voor heel wat 
uitdagingen, onder andere als gevolg van de sterke 
verstedelijking, met alle gevolgen van dien. Aan 
de andere kant van de wereld, in Latijns-Amerika, 
ontstonden vaak megasteden als gevolg van logis-
tieke keuzes van de koloniale overheden (Mexico 
City, Buenos Aires, enz.). In deze steden, en vooral 
in de rand, waar de aanwezigheid van de staat 
minder gestructureerd is, ontwikkelde men al lang 
overlevingsstrategieën. Vele hiervan ontstonden 
vanuit praktijken van burgers die zich op informele 
manieren groepeerden. Deze praktijken kunnen 
problemen oplossen maar genereren ook sociale 
cohesie en stimuleren het ontstaan van netwerken 
van menselijke ontwikkeling. Deze knowhow kan 
vandaag van groot belang zijn voor het ontwikkelen 
van strategieën om de negatieve gevolgen van de 
verstedelijking tegen te gaan.

De Argentijnse murga is één van die praktijken 
die ontstonden in de rand van Buenos Aires. Een 
murga is een soort fanfare van muziek, dans, kos-
tuum en tekst waarin een volkswijk zich artistiek 

kan manifesteren. De Argentijnse murga ontstond 
vanuit de ritmes die de Afrikaanse slaven mee-
brachten naar Amerika. Ook de kritiek ten aanzien 
van de ‘meester’ tijdens de koloniale periode is 
aanwezig: één van de traditionele elementen van 
het murga-kostuum is de ‘frac’ (lange kostuumjas), 
gemaakt van glanzend materiaal. De slaven draai-
den hun fracs namelijk binnenstebuiten, zodat de 
glanzende voering te zien was, en dreven zo de 
spot met de luxe en branie van hun meesters. Ze 
maakten gebruik van het woord om uitdrukking te 
geven aan hun ideeën, dromen en kritieken, hun lo-
kale realiteit en veranderden de teksten van volkse 
liedjes zodat ze herkenbaar bleven maar ook ver-
nieuwd werden. En boven alles werd er gedanst: het 
lichaam werd bevrijd door bewegingen van verschil-
lende ritmes en culturen, van de Afrikaanse trance 
tot en met de charleston. De murga’s komen op 
straat bij publieke gebeurtenissen, waarbij ze de 
stem van hun buurt uitdragen. Satire en parodie 
zijn drukbeoefende genres en ironie en sarcasme 
voeren de boventoon.

De Argentijnse murga is dus een artistieke 
verschijningsvorm die ontstond uit een mix van 

De murga-boomerang
Gerardo Salinas

de vals spelende muzikanten
Het woordenboek van de Koninklijke Spaanse Academie voegt het woord ‘Murga’ toe in de vroege jaren 
1880 met de betekenis: 

1. een ensemble van straatmuzikanten, vals spelend, naast de toon en min of meer talrijk. Ze 
lopen langs de straten op feestdagen, met Pasen, op verjaardagen, enz. Ze kloppen aan de deur 
van de rijkere huizen in de hoop een fooi of een geschenk te krijgen.
2. Verenigingen met enkele leden die een orkest imiteren met instrumenten uit karton. Deze 
naam wordt gewoonlijk ook gegeven aan elke groep of band die slechte of banale muziek speelt.
Romero, C. ‘La murga porteña. Historia de un viaje colectivo’. Buenos Aires, Coleccion La Andariega, 2006.
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culturen: de Afrikaanse, de Amerikaanse en de 
Europese. Het is een volks uitdrukkingsmiddel dat 
de sociale cohesie bevordert door de aandacht 
te verschuiven van de plaats van afkomst naar 
de verblijfsplaats. Op deze manier kan ze zich de 
openbare ruimte toe-eigenen. De murga’s kiezen 
elk een naam, terwijl hun achternaam staat voor 
hun woonplaats. Op deze manier ontstaat er een 
band met die plaats en wordt de murga een soort 
visitekaartje voor de wijk.

De murga’s verlenen een identiteit, creëren 
cultureel patrimonium en fungeren als informele 
buurtwerking. De Argentijnse murga’s worden niet 
gesubsidieerd. Zij waren vaak slachtoffer van de 
censuur tijdens de dictaturen en werden gemargi-
naliseerd door de officiële kunstensector. Met de 
terugkeer naar de democratie in 1983 kwam er 
echter een heropleving. In de jaren ’90 werd het 
fenomeen herontdekt en werd de murga als sociaal 

en artistiek fenomeen opgewaardeerd. In die peri-
ode kwamen zelfs ontmoetingen tussen de murga’s 
en universiteitsstudenten tot stand.

In Argentinië worden de energie en de poëtica 
van de murga’s vandaag de dag graag overgeno-
men door bestaande professionele muziek- en 
theatercollectieven. Maar ondanks deze erkenning 
blijft murga nog steeds van iedereen: er bestaan 
murga’s van hoog artistiek niveau die opnamen 
maken in studio’s of die theaterstukken maken, 
maar tegelijkertijd blijven de minder professionele 
groeperingen bestaan. Het belangrijkste is dat zij 
elkaar allemaal beschouwen als deel van eenzelfde 
beweging. Elke murga hanteert haar eigen objec-
tieve artistieke criteria. Meestal gaat het er niet om 
‘mooi’ te zijn, of om de beste muzikanten, dansers, 
of zangers te hebben. Belangrijk is dat iedereen zin 
heeft om mee te doen en zich engageert ten aan-
zien van de groep.

murga - foto Brandpunt 23
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Murga in belgië

Het verhaal begint in Vlaanderen, de rijkste ge-
meenschap van België, in een context van ‘welzijn’ 
waarbinnen het merendeel van de culturele in-
stanties en producties wordt gesubsidieerd. Maar 
ondanks deze doorgedreven overheidssteun is een 
totale participatie van alle sociale actoren niet ge-
realiseerd. Met de murga proberen we de lacunes 
in te vullen.

Tegen de achtergrond van een gebrek aan in-
terculturele dialoog in Antwerpen, de tweede meest 
diverse stad in de wereld, en van groeiende frus-
tratie en negativisme (meerderheidsstemmen voor 
extreem-rechts, racistische misdaden, enz.), wilden 
we met de organisatie Fiëbre in 2006 een strate-
gische actie opzetten om de publieke aandacht 
te verschuiven van het land van herkomst van de 
Antwerpse stadsbewoners naar de fysieke ruimte 
die ze in de stad innemen. Om dit doel te bereiken 

maakten we gebruiken van het concept van de Ar-
gentijnse straatmurga’s.

We extraheerden uit de Argentijnse murga een 
methodiek voor sociaal-cultureel werk die toege-
past kon worden op de Belgische realiteit: we vra-
gen van de deelnemers niet dat zij de ritmes of de 
dans van de Argentijnse murga leren, we vragen hen 
enkel om rond de vier disciplines te werken: mu-
ziek, woord, dans en kostuum, vertrekkende vanuit 
eigen kennis en talent. Op die manier kan om het 
even wie in een murga stappen en zijn eigen talent 
inbrengen, wat de kans op interculturele en inter-
disciplinaire dialoog vergroot. De Belgische murga’s 
bewijzen dat die dialoog inderdaad ook plaatsvindt: 
we hoeven enkel te kijken naar de verschillende af-
komsten en leeftijden van de deelnemers en naar 
de verschillende stijlen die ze hanteren – van oude 
troubadourtechnieken tot buikdans, Vlaamse fan-
faremuziek, Noord-Afrikaanse ritmes, rap, hiphop, 
enz. Wat wel van de groepen wordt gevraagd is dat 

murga - foto’s Brandpunt 23
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ze een naam kiezen en dat ze als ‘achternaam’ de 
plaats in de stad hanteren die ze vertegenwoordi-
gen. Dat kan een wijk, gemeente, straat, organisatie 
of gebouw zijn. Ze worden ook gevraagd om samen 
met de andere murga’s deel te nemen aan een 
jaarlijkse parade.

Vanuit de neutrale positie van Fiëbre, als niet-
gouvernementele organisatie, en dankzij de steun 
van de Arenbergschouwburg en de stad Antwerpen, 
was het mogelijk om een netwerk van partners 
op de verschillende overheidsniveaus uit te bou-
wen: de Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen, de 
Vlaamse Overheid en de Provincie Vlaams-Brabant. 
Ook werden partners gevonden uit de kunstensec-
tor (HetPaleis, deSingel, De Roma, e.a.) en uit de 
culturele en sociale sector. Op die manier ontstond 
een transversaal ondersteunend murga-netwerk 
vanuit bestaande structuren en organisaties, die zo 
in zekere zin ook veranderingen in de eigen werking 
ondergingen.

Het initiatief is na drie en een half jaar tot bui-
ten de grenzen van de stad Antwerpen gegroeid. Op 
dit ogenblik zijn er een twintigtal murga-processen 
actief in Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en 
Heist-op-den-Berg. Murga wordt structureel onder-
steund door de Vlaamse Gemeenscheap, de Pro-
vincie Antwerpen (via de Arenbergschouwburg), de 
Provincie Vlaams-Brabant en de Stad Antwerpen. 
De groei van het project maakte de creatie van een 
onafhankelijke structuur noodzakelijk – Murga vzw 
– een structuur die uiteindelijk aan de murga’s zelf 
zal worden overgedragen. Daarom werd anderhalf 
jaar geleden het ‘Murga Parlement’ in het leven 
geroepen, waar alle murga’s een afgevaardigde 
naartoe sturen om ervaringen uit te wisselen en om 
beslissingen te nemen over de gezamenlijke acties. 
Dé grote uitdaging is niet vast te lopen in bureau-
cratie en de dialoog en de voeling met de basis 
niet te verliezen.

De murga-boomerang

Sinds drie jaar is Lamourgaga van de Arenberg-
schouwburg, samen met Dunia Globe actief in So-
weto, Zuid-Afrika, met een sociaal project dat uitgaat 
van de murga-methodiek die in België werd ontwik-
keld. Uit deze ontmoeting ontstond Murga Nathi van 
Soweto. Het DNA van murga bevat Afrikaanse ele-

menten. Daarom is het interessant te volgen hoe de 
methodiek van Latijns-Amerika naar Europa over-
kwam en nu verder naar Afrika reist. Murga is een 
communicatiekanaal geworden dat de drie culturen 
met elkaar verbindt. De cirkel is rond.

Parallel aan de Zuid-Afrikaanse werking ont-
stond een band tussen Murga Kinebaba van Bor-
gerhout en Kinshasa, Congo. Een deelnemer van 
Kinebaba reisde naar Kinshasa en trachtte daar de 
murga-methodiek toe te passen. Enrique Noviello 
van Los Murginales, de eerste Antwerpse murga, 
plant momenteel een expeditie naar de roots van 
murga in Argentinië en Uruguay, samen met een 
delegatie van Belgische murgueros, om knowhow 
uit te wisselen en te leren van de lokale praktijk. 
Binnen Europa zijn er ook interessante murga-ont-
wikkelingen: de murga Patas Arriba van Rome nam 
deel aan de Murga Parade ’09 en er zijn contacten 
met Rotterdam en Birmingham.

Deze internationale initiatieven zijn bewegingen 
die ontstonden vanuit de Belgische murga-basis. 
De uitdaging voor Murga vzw is om die bewegingen 
te coördineren, om de uitwisseling te optimaliseren 
en de ontwikkeling van communicatienetwerken en 
artistieke ontwikkelingen over de grenzen heen te 
stimuleren.

De murga-methodiek, die ontstond vanuit de 
ontmoeting tussen verschillende culturen in de 
marge van grote steden in het zuiden, is een instru-
ment voor interculturele dialoog dat de informele 
kennis die in de marge ontstaat opwaardeert en 
het belang ervan binnen verschillende realiteiten 
reveleert.

Gerardo Salinas is stafmedewerker van de Aren-
bergschouwburg in Antwerpen en artistiek coördi-
nator van Murga vzw.

www.murga.be
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De kunstensector in een land als Zuid-Afrika is 
voor een groot deel afhankelijk van buitenlandse, 
voornamelijk Europese, agentschappen. Fransen, 
Britten, Vlamingen, Zwitsers, Zweden, Nederlanders, 
Oostenrijkers..., iedereen heeft op zijn eigen ma-
nier ter plaatse wel een structuur die toelaat kunst 
en cultuur in het ‘warme land’ te ondersteunen. In 
Zuid-Afrika bestaan er daarnaast ook ‘autochtone’ 
kanalen, zoals de National Arts Council, de Loterij 
en kleinere fondsen zoals de Arts and Culture Trust 
Foundation, en een aantal bedrijven en banken. 
Maar in omringende landen zoals Mozambique, 
Zimbabwe, Madagaskar of Zambia is de afhankelijk-
heid van buitenlandse fondsen nagenoeg totaal.

Net zoals in de sector zelf is er een grote ver-
scheidenheid aan vormen van steun. Er wordt steun 
gegeven aan professionele kunsten, van de meest 
avant-gardistische tot de meest laagdrempelige 
en traditionele Afrikaanse kunstvormen. Er bestaat 
sponsoring voor kinderen en scholen, pottenbakkers 
en een hele resem van zogenaamde ‘community or-
ganisaties’, die eerder gericht zijn op educatie dan 
op professioneel kunstenaarschap. Productie, distri-
butie, mobiliteit, vorming en opleiding zijn maar en-
kele van de talrijke facetten van de culturele sector 
waarvoor evenveel vormen van steun bestaan, via 
overheidsinstellingen, onafhankelijke organisaties die 
actief zijn op het terrein of directe samenwerking met 
individuele professionelen of kleine organisaties.

Dit soort samenwerking vindt vaak plaats on-
der de noemer van ‘cultuur en ontwikkeling’ en 
verschilt daardoor van samenwerking met landen 
zoals Korea, Australië, Canada en landen in Europa. 
Maar wat betekent ‘ontwikkeling’ in de context van 
deze internationale culturele samenwerking? Vanuit 
theoretisch oogpunt gezien gaat ontwikkeling in de 
eerste plaats over duurzaamheid: projecten en pro-
gramma’s worden ondersteund om uiteindelijk een 
duurzaam verbeterde situatie tot stand te brengen, 
hetzij in termen van professionalisering van de kun-
stensector, hetzij in educatieve termen.

belang van partnerkeuze

In de voorbije acht jaar heb ik te maken gehad met 
heel uiteenlopende projecten die alle onder ‘cultuur 
en ontwikkeling’ vielen. In 2001 en 2002 werkte ik 
voor de onafhankelijke Portugese organisatie Dan-
ças na Cidade aan het programma Dançar O Que 
É Nosso. Danças na Cidade – nu Alkantara – was 
organisator van het belangrijkste internationale fes-
tival voor hedendaagse dans in Portugal, maar vond 
dat de term ‘internationaal’ in de praktijk te vaak 
‘westers’ betekende. Daarom opteerde het voor een 
programma waarin expliciet aan artistieke uitwisse-
ling gedaan werd, door samenwerking met jonge, 
enthousiaste organisaties in landen zoals Kaapver-
dië en Mozambique, en met gerenommeerde kun-
stenaars uit andere landen, hoofdzakelijk Europe-
se, maar ook Brazilië en Zuid-Afrika. Tien jaar later 
is de impact van dit welomlijnde programma, dat 
met beperkte middelen gerealiseerd wordt, enorm. 
Lokale organisaties hebben een good practice op-
gebouwd, worden continu gevraagd voor deelname 
aan uitwisselingsprojecten en het artistieke niveau 
van de lokale dansers en choreografen is hoog. 
Vandaag wordt Maputo beschouwd als een ‘cen-
trum’ voor dans in de zuidelijk Afrikaanse regio.

De kracht van het project lag voornamelijk in het 
feit dat de samenwerking rechtstreeks tussen twee 
onafhankelijke kleine organisaties verliep, met een 
directe impact, en niet via tussenstations. Andere 
sterkten waren de artistieke leiding van het project 
én het feit dat er steeds met uitstekende profes-
sionele artiesten gewerkt werd.

Een tweede voorbeeld is een driejarig samenwer-
kingsproject tussen de Vlaamse overheid en het Zuid-
Afrikaanse Ministerie van Cultuur (DAC), waarin we 
met een team van vier mensen de capaciteit van een 
zestal lokale culturele centra hielpen ontwikkelen.

Het DAC is sinds jaren echter een van de slechtst 
functionerende ministeries in Zuid-Afrika en de in-
terne ondersteuning voor het project was absoluut 

Een ongelijk huwelijk?
Hoe vermijd je neokolonialisme en cultuurimperialisme?

Jasper Walgrave
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onvoldoende, net als het mandaat van het project-
team, dat zich uiteindelijk vooral moest bezighou-
den met pogingen om incompetente provinciale en 
lokale culturele ambtenaren te overtuigen van het 
nut van de centra. Zonder al te veel succes overi-
gens... Het fundamentele probleem van het project 
was dus de keuze van de partners. Hoewel Vlaan-
deren een ideologische keuze maakte en vond dat 
er van overheid tot overheid moest gewerkt worden, 
was er geen duidelijk idee van de eigenlijke be-
leidsrichting die het DAC met de centra uit wilde.

Dezelfde problemen bleken even nefast voor 
het effect op lange termijn van de andere Vlaamse 
culturele projecten in die periode: de projecten over 
lokaal cultuurbeleid en kunsteducatie kregen na 
2006 zo goed als geen navolging. Ook de opvolger 
van deze projecten, het Batsha-jeugdproject (nu in 
een eindfase) bleek een gelijkaardige vergissing. 
De Zuid-Afrikaanse overheidspartner, de National 
Youth Commission (NYC), had zo mogelijk een nog 
slechtere reputatie bij organisaties in het veld en is 
sindsdien, na een parlementair onderzoek, ontbon-
den en geïntegreerd in een andere organisatie.

We mogen dus concluderen dat samenwerking 
van overheid tot overheid geen enkele garantie 
biedt en dat zij enkel kan werken als er een dui-
delijke visie bestaat en de intenties van de partner 
duidelijk omschreven zijn. Die partner moet in de 
eerste plaats veel zin voor initiatief én een belang-
rijk aandeel in het project hebben. De NYC werd 
door Vlaanderen voor 100% vergoed voor haar 
aandeel in het project en moest er bijgevolg weinig 
rekenschap voor afleggen.

Het parastatale Pro Helvetia, het bureau van de 
Zwitserse Stichting voor Cultuur in Kaapstad, werkt 
dan weer op een heel andere manier. Natuurlijk ver-
schilt het doel van de werking sterk van de Vlaamse 
projecten: het richt zich sterk op uitwisseling met 
Zwitserland en op de professionele hedendaagse 
kunstensector, terwijl de Vlamingen veeleer op 
een recreatief en educatief ontwikkelingsniveau 
werkten. Pro Helvetia heeft echter twee zaken die 
in de Vlaamse projecten ontbraken, juist bekeken. 
Ten eerste is het gebaseerd op een permanente 
aanwezigheid in Zuid-Afrika, met een bureau dat 
in principe door Zuid-Afrikanen gerund wordt (net 
zoals dat van Cairo door Egyptenaren en dat van 
Delhi door Indiërs). Hierdoor kan gewerkt worden 
vanuit een grondige kennis van het lokale terrein. 
Ten tweede werkt het op een flexibele manier samen 

met partners die kunnen variëren van individuen tot 
onafhankelijke culturele organisaties, van festivals 
tot overheidsinstellingen. De projecten zijn kleiner in 
opzet, maar hebben het voordeel dat ze steeds op 
vraag en initiatief van een lokale partnerorganisatie 
ontwikkeld worden. Na tien jaar aanwezigheid in zui-
delijk Afrika heeft het agentschap ongeveer vierhon-
derd projecten ondersteund en een stevige reputa-
tie opgebouwd. Veel van de ondersteunde projecten 
brachten duurzame evolutie op gang, resulteerden 
in festivals of lanceerden jonge artiesten.

De voorgaande drie voorbeelden tonen aan hoe 
belangrijk een goede partnerkeuze en een juiste 
strategische benadering zijn. Net zoals dat in het 
eigen lokale cultuurbeleid in Vlaanderen het geval 
is, mag nooit uit het oog verloren worden dat een 
culturele dynamiek ontstaat vanuit onafhankelijke 
plaatselijke culturele actoren en dat de rol van de 
overheid (zoals die van de internationale samen-
werking) het ondersteunen, stimuleren en netwer-
ken van dat culturele initiatief is of zou moeten zijn. 
Een top-down benadering via doorgaans slecht 
werkende overheidsinstellingen met een slechte 
kennis van wat er in het veld gaande is, leidt tot 
weinig of geen resultaat.

Een kwestie van attitude

De keuze voor een samenwerking van overheid tot 
overheid kwam voort uit een overtuiging dat dit de 
minst ‘paternalistische’ of ‘neokoloniale’ benadering 
zou zijn. De beslissingsmacht over de ter beschik-
king gestelde fondsen moest bij de plaatselijke be-
leidsvoerders liggen, en niet bij een in Zuid-Afrika 
neergestreken eigen cultuurbeleidsorgaan dat paral-
lel werkt met het ‘autochtone’ cultuurbeleid, zoals 
we van de Fransen en Zwitsers kennen. Deze ge-
dachtegang houdt echter geen steek. Je kan er niet 
onderuit dat je als rijke partner betaalt. De relatie 
zal steeds ongelijk zijn want je zal steeds het eerste 
beslissingsrecht over de fondsen hebben. Ook al be-
slis je om die fondsen in Zuid-Afrika bij het DAC te 
plaatsen, dan nog blijft het in de eerste plaats een 
beslissing van de Vlaamse overheid om het geld, bij-
voorbeeld, niet bij lokale onafhankelijke partners te 
plaatsen. De keuze blijft steeds die van de donor en 
daar is op dit moment heel weinig aan te doen.

Eind juni was ik in Maputo op een ‘Euro-Afri-
kaanse Campus voor Culturele Samenwerking’, 



28 29>> NAAR DE INHOUDSTAFEL 29

met delegaties uit 28 Afrikaanse en 19 Europese 
landen. De nadruk lag op Zwart-Afrika en op West-
Europa. Het evenement was georganiseerd door een 
Spaanse organisatie (Interarts), in samenwerking 
met een Afrikaanse instelling (Observatory for Cul-
tural Policies in Africa, OCPA). De voertalen waren 
Spaans, Engels, Frans en Portugees.

Doorheen het hele gebeuren was het duidelijk 
dat het initiatief voor deze campus vooral uit Bar-
celona kwam, met vragen die vooral op de lippen 
van Europese ‘culturele samenwerkers’ lagen. De 
totale afwezigheid van Noord-Afrika of van talen 
zoals het Arabisch of het Swahili, gaven het geheel 
een toon die te sterk deed denken aan een ‘sym-
pathieke replica’ van een ouderwetse paternalisti-
sche Euro-Afrikaanse ontmoeting. De intentie om 
toch maar niet te spreken over een relatie donor 
/ begunstigde (ontwikkelingssubject), maar stee-
vast van een evenwaardige relatie, was het sterkst 
voelbaar bij de Europese vertegenwoordigers. Maar 
zolang de financiële discrepantie tussen beide re-
gio’s even groot blijft als ze nu is, zolang de Zuid-
Afrikaanse partners niet de middelen hebben om 
Europese artiesten uit te nodigen, zoals wij steevast 
Afrikaanse artiesten uitnodigen naar het Noorden, 
kan er per definitie niet gesproken worden van een 
‘evenwaardige’ relatie. Hoe goed onze intenties ook 
zijn, hoe democratisch het proces waar we instap-
pen ook is, hoe goed onze kennis van zaken ook is 
op het vlak van de mogelijkheden en noden van de 
culturele sector in het Zuiden, het blijft onze initiële 
beslissing om de fondsen te besteden waar we ze 
aan willen besteden.

Maar als je niet niets kan doen en je kan de din-
gen ook niet correct doen, wat dan? Mijn pleidooi 
gaat in de eerste plaats naar het ontwikkelen van 
een juiste attitude in de culturele samenwerking. De 
imaginaire oefening waarbij de rollen volledig omge-
keerd worden en nadien gekeken wordt of het resul-
taat aanvaardbaar zou zijn, werkt doorgaans goed. 

In het kader van Dançar O Que É Nosso reali-
seerden we in Mozambique in 2002 een project met 
vijf choreografen die banden met P.A.R.T.S. hadden: 
vier Europeanen en George Khumalo, een Zuid-Afri-
kaan. De vier Europeanen toonden interesse voor 
de culturele achtergrond van de betrokken dansers 
en hadden allen elementen van Afrikaanse dans in 
hun stukken verwerkt. George voelde die behoefte 
niet en maakte een karakteristiek duister en ab-
stract stuk. Achteraf deed één van de voornaamste 

sponsors van het project bij George zijn beklag over 
het feit dat zijn stuk ‘niet Afrikaans genoeg’ was: een 
reductionistisch verwachtingspatroon dat we andere 
Europese artiesten nooit zouden opleggen. Maar 
van Afrikanen verwacht je ‘iets Afrikaans’...

Een ander gevaar ligt in het globaliseren van de 
smaak. Er zijn dingen die we graag zien, die interes-
sant en toegankelijk zijn voor een Europees publiek, 
en er zijn veel dingen uit Afrika die we slecht vin-
den, die we té theatraal vinden, waarvan we vinden 
dat ze stereotiepen bevestigen, die duidelijk niet 
passen in een cultuurgeschiedenis die het moder-
nisme meegemaakt heeft (of meemaakt). Maar 
een Afrikaans publiek kan die voorstellingen vaak 
wél appreciëren. Als er ‘thuis’ gespeeld wordt, dan 
is er beduidend minder angst voor stereotypering. 
Slechts enkele decennia na het verwerven van de 
onafhankelijkheid vindt men een soort bevestiging 
van culturele identiteit zeer relevant.

Begin dit jaar maakte het stuk Thirst van James 
Ngcobo furore in de Zuid-Afrikaanse theaters. Het 
was een zwart stuk, geleid door een zwarte regis-
seur, met zwarte dansers en acteurs, en vooral voor 
een zwart publiek, dat het stuk de hemel in prees. 
De eerste twintig minuten sprongen de vier dansers 
letterlijk hysterisch gillend op handen en voeten 
over het podium in een imitatie van de apen die de 
mensheid moeten voorafgegaan zijn. Als Europeaan 
viel het me, eerlijk gezegd, moeilijk vier zwarten op 
het podium heel serieus apen te zien nabootsen. 
Mijn visie op het stuk is noodzakelijkerwijs Euro-
pees getint, maar ze is net zo legitiem als de euforie 
van het lokale publiek, dat laaiend enthousiast was 
om een goed gemaakte voorstelling met uitsteken-
de vertolkingen.

Als je werkt in culturele uitwisseling en inter-
nationale culturele ontwikkeling, dan mag je nooit 
vergeten waar je vandaan komt en wat je eigen be-
weegredenen zijn. Hoe goed en legitiem de ‘Euro-
pese’ beweegredenen om het werk te doen ook zijn, 
het gaat nooit om zuiver altruïstische surrogaat-Afri-
kaanse beweegreden. Goede samenwerking gebeurt 
wanneer men zich daarvan bewust is, en wanneer 
men een terrein vindt waar een sterke synergie tus-
sen de intenties van beide partners kan ontstaan.

Maar laten we het ten slotte ook even hebben 
over het belang van het initiatief en de betrokken-
heid van de lokale partner. Al te vaak wordt eerst 
een theoretisch model opgevoerd. Dan worden daar 
de nodige fondsen voor gezocht. En daarna gaat 
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men dan op zoek naar de realiteit die dat theore-
tische model het dichtst benadert. Het resultaat is 
dat je als goedmenende ‘sponsor’ naar het Zuiden 
trekt en relaties aangaat met mensen die vaak niet 
echt een idee hebben van de bedoeling van het op 
stapel staande project, laat staan of ze er baat bij 
zouden hebben, maar die natuurlijk een mogelijk-
heid zien om via dat project wat bij te verdienen. 
Een jonge curator uit Eindhoven sprak me recent 
aan over een tentoonstelling van hedendaagse 
Afrikaanse kunst. Toen ik hem om iets meer uitleg 
vroeg kreeg ik het volgende voorgeschoteld: 

We richten ons op kunstenaars die werkzaam 
zijn in gebieden die behoefte hebben aan culturele 
en/of economische stimuli. (...) We willen de cul-
tuur in economisch fragieler gebieden stimuleren 
en tegelijkertijd van deze gebieden leren hoe je cul-
tuur in tijden van economisch schaarste kan koes-
teren. Jonge kunstenaars en kunstenaars met talent 
worden zeker aangemoedigd. Ras maakt niet uit.

De problemen met hoger vermelde stellingna-
men zijn veel breder dan enkel de thematiek waarin 
ik die hier plaats. Het is duidelijk dat niemand in het 
Zuiden echt belang heeft bij dit soort omschrijvingen, 
laat staan er een interessante agenda in kan zien. 
Mensen zullen in de boot stappen, omdat ze er geld 
mee kunnen verdienen. Maar verder is het hier be-
schreven opzet voor een kunstenaar uit het Zuiden 
precies even interessant als een groepstentoonstel-
ling is voor een kunstenaar uit het rijke Noorden, die 
moet tonen hoe makkelijk of anders het wel is kunst 
te maken in een comfortabele omgeving waarin alle 
nodige middelen voorhanden zijn.

***

Toen ik bovenstaande argumenten eind maart in 
Brussel verwoordde op het colloquium over Cultuur 
en Ontwikkeling, kwam een andere spreker me ach-
teraf vertellen dat hij met veel belangstelling notitie 
had genomen van mijn ‘anti-ontwikkelingssamen-
werkingdiscours’. Dat verraste me een beetje: ik 
had het zelf niet zo bekeken. Er is absoluut nood 
aan steun in het ontwikkelen van een kunstensec-
tor in het Zuiden, vooral via het opleiden van omka-
derende beroepen, administrators, managers, coör-
dinatoren, beleidsmensen en technici, en via het 
versterken van artistieke opleidingen in de kunsten. 
Maar zolang er geen lokaal beleid is dat condities 
schept waarin al die professionelen kunnen werken 

en overleven, is het Zuiden afhankelijk van buiten-
landse, vooral Europese, steun.

Er hangt dus altijd een geur van neokolonialisme 
als je als donor de initiële beslissing moet nemen. 
Het blijft ongemakkelijk voor gerenommeerde Zuid-
Afrikaanse kunstenaars om steeds weer te moeten 
aankloppen bij organisaties als Pro Helvetia, en 
afhankelijk te zijn van het artistieke oordeel van 
die organisaties, in plaats van terecht te kunnen 
bij mensen van de eigen overheid. Zolang dit echter 
het geval is, moeten we verder met uitwisselen en 
ontwikkelen. Hopelijk komt er een dag waarbij we 
ons kunnen beperken tot artistieke uitwisseling. Tot 
zolang moeten we ons in dit samenwerkingsbeleid 
bewust zijn van onze eigen, legitieme en correcte 
beweegredenen om die investering te doen, het be-
lang dat wij in het Noorden hebben bij een sterke, 
professionele en diverse kunstensector in het Zui-
den. Tegelijk is het belangrijk zich in dit werk steeds 
te laten leiden door een principe van reciprociteit.

Na de Campus in Maputo stelde ik me voor hoe 
het zou zijn als een Afrikaanse ngo via de steun 
van een kleinere lokale organisatie een Afro-Eu-
ropese conferentie in Madrid zou houden en daar 
een platform zou creëren dat in de eerste plaats 
van nut is voor een resem Afrikaanse donororga-
nisaties die hun fondsen willen besteden aan cul-
tuur in het Noorden. Het zou bijvoorbeeld om een 
Egyptische ngo kunnen gaan, dus Arabisch zou één 
van de voertalen zijn. Zoiets zou voor de Europese 
gesprekspartners onmiddellijk allerhande alarmsig-
nalen doen klinken – over de autonomie van hun 
kunstensector en hoe we gevaar lopen de artistieke 
vrijheid en eigenheid te verliezen.

Het is van essentieel belang dit respect voor de 
autonomie van de kunsten in het Zuiden in acht te 
nemen, op exact dezelfde manier waarop wij onze 
eigen kunsten in hun eigenheid, flexibiliteit en eigen-
tijdsheid gerespecteerd willen zien. Jammer genoeg 
is het grootste deel van de huidige internationale 
culturele samenwerking nog steeds gebaseerd op 
een voornamelijk noordelijke agenda, een pseudo-
altruïsme, en op een aantal vooroordelen en ver-
wachtingspatronen die we beter kunnen doorbreken 
dan ze in stand te houden.

Jasper Walgrave is hoofd van Pro Helvetia Kaapstad, 
Zwitserse Stichting voor Cultuur.

www.prohelvetia.org.za
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Music Fund, een uniek gezamenlijk initiatief van een 
ngo (Oxfam Solidariteit) en een muziekensemble 
(Ictus), ondersteunt jonge muzikanten en muziek-
scholen in ontwikkelingslanden en conflictgebieden 
via het inzamelen, herstellen of restaureren en dis-
tribueren van muziekinstrumenten in Europa. Sinds 
de eerste inzamelactie, die plaatsvond in België in 
2005, worden nu jaarlijks honderden instrumenten 
verzameld. Music Fund biedt ook de knowhow aan 
om ze te leren stemmen, herstellen en onderhou-
den, en organiseert initiatieworkshops in de part-
nerscholen in het Zuiden. Naast het oprichten van 
herstelateliers in de partnerscholen organiseert 
Music Fund ook stages bij ervaren Europese instru-
mentenbouwers.

Inzamelingen  
en herstellingen

Sinds de eerste inzamelactie hebben heel wat orga-
nisatoren van concerten en culturele evenementen 
zich bij het Music Fund project aangesloten en or-
ganiseren ze inzamelingen. Zo worden er nu jaarlijks 
tientallen acties gehouden overal in Europa.

Elk instrument heeft een verhaal. Na de inzame-
ling worden de staat en de waarde van elk instru-
ment nagegaan en wordt het, indien nodig, hersteld 
of opgeknapt. Elk instrument krijgt een identifica-
tienummer en wordt ingevoerd in een database. Op 
die manier kan elke nieuwe eigenaar ‘het verhaal 
achter zijn instrument’ ontdekken en wordt ook een 
band gesmeed tussen schenker en begunstigde.

Distributie

Music Fund distribueert jaarlijks om en bij de 400 
instrumenten. De eerste ingezamelde instrumenten 
werden na zorgvuldig nazicht eind 2005 per vracht-
wagen verzonden naar het Midden-Oosten. Music 
Fund vertegenwoordigers Lukas Pairon en Pol De 
Winter leidden het konvooi en deelden in januari 
2006 eigenhandig meer dan 300 instrumenten uit 
in verschillende partnerscholen. Een jaar later ver-
trok een tweede lading van meer dan 300 instru-
menten per schip naar het Midden-Oosten dankzij 
de steun van sponsor Grimaldi, een maritiem trans-
portbedrijf. Gelijkaardige leveringen worden sinds 
2006 verzonden naar partnerscholen in Kinshasa 
en Maputo. Daarnaast worden er geregeld kleinere 
hoeveelheden instrumenten per vliegtuig naar het 
Midden-Oosten, Mozambique en de Democratische 
Republiek Congo gestuurd, meestal via koeriers, 
mensen die de reis al eerder maakten en die zich 
bereid verklaren een instrument mee te nemen voor 
de partnerscholen.

opleiding technici  
en herstellers

De muziekinstrumenten moeten in perfecte staat 
zijn. Ze worden nagekeken door experts, die erop 
toezien dat de collectie van onberispelijke kwaliteit 
is. Ook een aantal scholen in België en Frankrijk 
die opleiding geven in instrumentenbouw, werken 
hieraan mee.

Muziek als 
instrument voor 
ontwikkeling

Lukas Pairon
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Aangezien het beroep van reparateur/restau-
rateur in de landen waarvoor de instrumenten 
bestemd zijn weinig bekend is, kunnen de repara-
tiekosten er hoog oplopen of gebeuren de herstel-
lingen helemaal niet. Music Fund heeft in de part-
nerscholen daarom initiatieworkshops op poten 
gezet om het stemmen, restaureren of herstellen en 
het maken van muziekinstrumenten aan te leren. 
De bedoeling op lange termijn is duidelijk: de part-
ners zelfstandiger maken.

Op deze manier levert Music Fund niet alleen 
muziekinstrumenten maar ook de kennis om ze in 
goede staat te houden. Gedurende periodes van 
tien dagen tot soms drie maanden of meer bieden 

de instrumentenbouwers uit Europa geïnteresseer-
de studenten initiatieworkshops aan. Het geeft hen 
een eerste idee van het ambacht van instrumen-
tenreparateur of -bouwer. Na afloop nodigt Music 
Fund de meest getalenteerde leerlingen uit voor 
een opleiding in Europa tijdens stages in ateliers 
van ervaren instrumentenbouwers. Sommigen wor-
den zelfs geselecteerd voor opleidingen in scholen 
voor instrumentenbouw. 

Eens de stages en opleidingen erop zitten en de 
voormalige stagiairs weer in eigen land zijn, kunnen 
ze volledig autonoom hun nieuwe beroep uitoefenen 
in de reparatiewerkplaatsen van de partnerscholen, 
die opgericht en uitgerust werden door Music Fund.

herstelatelier strijkinstrumenten, Ramallah - foto Lukas Pairon
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belangrijkste beleidsopties van 
Music Fund

Algemeen:

1. keuze voor langdurige projecten/samenwer-
king in partnership met instellingen in het 
Zuiden: Vooral voor de opleidingsprojecten van 
technici/herstellers van muziekinstrumenten 
gaat Music Fund langdurige partnerships aan. 
Zo ontstonden al na enkele jaren hechte ban-
den en konden de noden duidelijker gesitueerd 
en gelenigd worden, terwijl ook inzicht ontstond 
in hoe één en ander in bepaalde omgevingen 
functioneert. Music Fund is actief op plaatsen 
waar het moeilijk werken is om uiteenlopende 
redenen: armoede, conflictgebieden, bezette 
gebieden... Alleen door langdurig en intensief 
op éénzelfde plek actief te zijn, wordt het mo-
gelijk om op termijn tot door beide partners be-
oogde concrete resultaten te komen, die pas-
sen in de cultuur van de lokale werkomgeving.

2. keuze voor sterke partners in het Zuiden: 
Music Fund kiest voor samenwerking met in-
stellingen die ervaring en slagkracht in hun 
vakgebied hebben opgebouwd en met wie op 
lange termijn een contractuele relatie kan op-
gebouwd worden.

3. goede contacten onderhouden met andere 
actoren/instellingen die in eenzelfde regio 
en/of werkterrein actief zijn, informatie uit-
wisselen en/of samenwerking bewerkstelli-
gen: Music Fund leert van de ervaringen van 
anderen en gaat zoveel mogelijk samenwer-
kingsverbanden aan.

4. Een van de doelstellingen van ontwikkelingssa-
menwerking is de toegang tot basisbehoeften 
vergemakkelijken; kunst en cultuur worden in 
dit verband ook gezien als basisbehoeften en 
niet als luxe. De mogelijkheid krijgen om pas-
sie en talent in de kunsten te ontwikkelen in 
een moeilijke en/of vijandige omgeving mag 
beschouwd worden als een vitale behoefte 
waaraan tegemoet gekomen moet worden. Dit 
wordt door lokale of internationale overheden 
niet altijd als dusdanig erkend. Daarom moe-
ten wij als actoren op het terrein een sensibili-
serende rol spelen.

5. keuze om onze beste mensen in te schake-
len: Music Fund werkt met experts in hun vak-
gebied die bovendien ook de communicatieve 
kwaliteiten hebben die nodig zijn voor de oplei-
dingsprojecten. Ontwikkelingsprojecten mogen 
geen toevluchtsoord zijn voor vakmensen die er 
niet in slagen om op het thuisfront een carrière 
uit te bouwen. Wij moeten onze beste mensen 
sturen.

6. Duurzaamheid en empowerment: naar ge-
lang van de situatie zoeken we naar manieren 
om iets op te bouwen dat zo snel mogelijk op 
zichzelf kan bestaan. De projecten worden 
ontwikkeld met het oog op onafhankelijkheid 
van de partners. Daarom legt Music Fund de 
nadruk op het creëren van jobs, infrastructuur 
en organisatievormen die de projecten kunnen 
overleven. Music Fund werkt ook aan projec-
ten gericht op trade not aid, hoe beperkt ook, 
bijvoorbeeld via aankopen van door lokale 
ateliers ontwikkelde producten die inkomsten 
genereren voor de muziekscholen.

Partnerscholen van Music Fund in 2009:

A.M. Qattan Foundation (Gaza), Al Kamandjati (Ramallah, Jenin), Barenboim-Said Foundation (Ramallah), 
Escola Nacional de Musica (Maputo), Institut National des Arts (Kinshasa), Melodi Music Trust (Soweto), 
Nablus the Culture (Nablus), Orpheus (Nazareth)
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7. ontwikkelen van vaardigheden en knowhow: 
de nadruk op opleiding bevordert de zelfstan-
digheid van de partners, want knowhow verliest 
of leert men niet gemakkelijk af en kan worden 
doorgeven aan anderen.

8. Solidariteit – advocacy – bruggen bouwen 
tussen Noord en Zuid: de uitwerking en pro-
motie van de projecten van Music Fund zijn 
erop gericht Europeanen te sensibiliseren voor 
de realiteit van mensen die in moeilijke om-
standigheden muziek en muziekonderwijs pro-
beren op te bouwen.

Specifiek voor werken in conflictgebied:

9. Keuze voor vredelievende partners die open 
staan voor de mogelijkheid van toekomstige 
samenwerking met mensen van het andere 
‘kamp’

10. keuze tegen uitsluitingslogica van een of 
andere partij in conflicten: Music Fund heeft 
met name in het Midden-Oosten uitdrukkelijk 
gekozen om vriendschapsbanden te ontwik-
kelen met mensen die in de verschillende 
gemeenschappen leven en werken – Joden en 
Palestijnen dus. Toch is Music Fund in feite bij-
na exclusief actief in de bezette Palestijnse ge-
bieden (Gaza en de Westelijke Jordaanoever), 
maar dat is gewoon het gevolg van het feit dat 
de nood aan muziekinstrumenten en technici/
bouwers daar veel groter is dan in Israël.

11. Music Fund wil anderzijds niet te veel belang 
hechten aan projecten die de strijdende par-
tijen in een conflict dichter bij elkaar moeten 
brengen, zoals soms het geval is bij autoriteiten 
en organisatoren. Dit soort doelstelling zorgt 
vaak voor artificiële projecten die inhoudelijk of 
artistiek zelden ontwikkelingsmeerwaarden ge-
nereren. Een mooie uitzondering op deze regel 
is de Barenboim-Said Foundation, één van de 
partners van Music Fund in Ramallah.

12. Wanneer een situatie verbetert kunnen actoren 
die projecten ontwikkelen langs beide zijden 
van een conflictlijn een rol spelen als ‘derde 
partij’ tussen en met mensen uit de verschil-
lende gemeenschappen.

Lukas Pairon is algemeen directeur van Music Fund 
en van Ictus, ensemble voor hedendaagse muziek.

www.musicfund.be 
http://paironisrpal.canalblog.com
www.ictus.be 

Meer info:

L’Echange (1u15), documentaire over de projecten 
van Music Fund in het Midden-Oosten. Regie: Fred 
Demolder en Marc Temmerman. Productie: Bernard 
de Launoit, Alizé

herstelatelier music fund in Institut national des arts, 
kinshasa - foto Joris Buysse
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In België – en zeker in Vlaanderen – staan we 
nog niet heel ver wat betreft de kruisbestuiving 
tussen cultuur en ontwikkeling. De focus van de 
initiatief nemers van de recente Vlaams/Belgische 
conferentie over cultuur in/en ontwikkeling (KVS, 
26 en 27 maart) ligt vooral bij kunsten en ont-
wikkeling. Wat betreft cultuur en ontwikkeling is 
er ook op (vooral) Europees en (toch ook) we-
reldvlak de laatste jaren veel gebeurd. De focus 
ligt daar vooral op de ontwikkeling van culturele 
industrieën (een aandachtspunt dat ook in Vlaan-
deren mondjesmaat aandacht krijgt, zij het niet 
in relatie tot ontwikkelingssamenwerking). Toeval-
ligerwijs organiseerde ook de EU (DG Ontwikkeling 
en DG Cultuur) enkele dagen na het Belgische 
initiatief, daarover een ‘grote mis’: in het Egmont-
paleis, aan het eind van de huidige Europese 
legislatuur en onder impuls van de Belgische 
commissaris Louis Michel. Die heeft zich steeds 

sterk gemaakt over het onderwerp. Het doel: op te 
lijsten waarom het draait, wat de EU doet of zou 
moeten doen, en waar het heen moet met die sa-
menwerking en kruisbestuiving tussen cultuur en 
ontwikkeling. Uiteraard kijkt de EU daarbij in de 
eerste plaats naar haar 79 ‘preferential’ partners 
uit het Zuiden: de ACP-landen (African, Caribbean 
en Pacific).

Het moet gezegd: er werd niet over een nacht 
ijs gegaan. De voorbereidende algemene en 
sectorale documenten leggen de situatie en de 
moeilijkheden duidelijk uit. Dat deze documenten 
enigszins ‘gekleurd’ waren door de auteurs en 
hun herkomst, werd verholpen door verschillende 
experts uit de verschillende werkgroepen met 
elkaar te laten discussiëren om zo tot de ‘verklaring 
van Brussel’ te komen. Al die voorbereidende 
documenten en verslagen kunnen nagelezen 
worden op de website van het symposium www.

EU/ACP symposium  
‘Culture and Creativity, Factors in Development’
brussel 1-3 april 2009

Veel informatie 
en analyse, wat 
wenkbrauwgefrons  
en veel hoop

rik Vanmolkot
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culture-dev.eu - verplichte lectuur voor wie zich 
met het onderwerp wil/moet bezighouden.

De EU en ACP hadden 80 experts (kunstenaars 
en culturele actoren) uit 30 ACP-landen uitgeno-
digd om deel te nemen aan de voorbereidende 
seminaries. Het leeuwendeel kwam uit West-Afrika. 
Op de openbare zittingen was heel veel volk aan-
wezig – veel officials ook uit die landen. Veel tijd 
ging verloren aan het voorlezen van interventies 
die ook op de website konden geraadpleegd wor-
den, en er waren nogal wat officials die elkaar 
herhaalden. Maar goed, zo gaat het altijd bij dat 
soort bijeenkomsten. Gelukkig was er veel tijd voor 
netwerking.

We beperken ons tot enkele bedenkingen.

De setting

De keynote speech was opgesteld door Francisco 
d’Almeida van ‘Culture et développement France’. 
Hij vindt dat de tijd voor actie nu aangebroken is. 
Hij maakt een interessante lijst op van verschil-
lende richtlijnen, prioriteiten en methoden van 
internationale samenwerking die de EU al heeft 
goedgekeurd. Over de financiën echter kunnen we 
kort zijn: sinds 1986 werd 156 miljoen euro ge-
spendeerd aan culturele samenwerking tussen EU 
en ACP, of 0,3% van het EDF (European Develop-
ment Fund). 20% daarvan ging naar ondersteuning 
van de audiovisuele industrie, 24% naar cultureel 
erfgoed, 19% naar ondersteuning voor professio-
nals en initiatieven en nationale projecten, 11% 
naar culturele evenementen in de EU en ACP, en 
11% naar opleiding en vorming op regionaal vlak, 
partnerschappen en netwerkprojecten. Ook de 
ACP-landen zelf hebben zich niet onbetuigd gela-
ten (Dakar Plan of Action 2003 – Santo Domingo 
Resolution 2006).

Een en ander spoort met wat er zich op mon-
diaal niveau afspeelt, met name de UNESCO Con-
ventie van 2005 (Convention for the Protection 
and Promotion of the Diversity of Cultural Expres-
sions), die initieel bestemd was voor de Wereld-
handelsorganisatie als instrument voor de ‘cultural 
exception’, namelijk dat cultuur niet beschouwd 
kan en mag worden als gewone handelswaar. Dat 
instrument werd goedgekeurd door alle leden van 
UNESCO, met uitzondering van de US en Israël 

(cultural industries zijn de belangrijkste exportsec-
tor van de US – denk maar aan de film- en mu-
ziekindustrie…). Een kleine voetnoot: meer dan de 
helft van de leden van de UNESCO heeft die Con-
ventie geratificeerd. België deed dat nog altijd niet. 
In het land dat de culturele dialoog hoog in het 
(welk?) vaandel draagt, blijkt men te vrezen dat de 
conventie door een minderheid zou kunnen worden 
gebruikt als instrument tegen een meerderheid. 

Even algemeen:  
cultuur, ontwikkeling, democratie 
en sociale samenhang

D’Almeida breekt een aantal lansen en vertrekt 
van de stelling dat ontwikkelingsproblemen ook, 
en misschien vooral, culturele problemen zijn. Hij 
focust daarbij sterk – te sterk – op het feit dat de 
ontwikkeling van een volk gebaseerd moet zijn op 
de culturele wortels van een volk of groep. Afge-
zien van het feit dat ‘culturele identiteit’ een bela-
den en voorbijgestreefd concept is, ontbreekt het 
in zijn betoog aan aandacht voor de individuele 
kunstenaar, hoewel hij aandacht vraagt voor het 
intellectuele eigendom en de bescherming van de 
kunstenaar. Wanneer hij het heeft over ‘cultuur en 
democratie’ focust hij, fair enough, op armoede-
bestrijding. Dat is een aandachtspunt dat de Bel-
gische vzw’s Kunst en Democratie (nu Dēmos) en 
Culture et Démocratie sinds begin jaren negentig 
als core business hebben. Het zijn initiatieven die 
uit de burgermaatschappij gegroeid zijn en hun 
weg gevonden hebben in het ‘bestel’. Interessant 
is ook dat een recente studie van de Wereldbank 
in 60 landen bij inwoners van achtergestelde ge-
bieden duidelijk heeft aangetoond dat ze meer 
smachten naar de erkenning van hun waardigheid 
– het uiten van meningen, ook artistiek – dan naar 
materiële geneugten. Dat stond begin jaren negen-
tig bij ons al duidelijk in het Algemeen Verslag van 
de Armoede.

Verder handelt zijn bijdrage over het aandeel 
van de brede culturele sector aan de nationale 
economieën en werkgelegenheid in verschillende 
landen van de EU en ACP, en over het ‘multiplier 
effect’ en de impact ervan op sectoren die cultu-
rele producten en diensten gebruiken, met name 
de toeristische sector. De bijdrage van de cultu-
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rele industrieën aan de internationale handel stijgt 
zienderogen: een jaarlijkse groei van meer dan 6 % 
sinds 1996. De designsector neemt 65 % van de 
export van creatieve producten voor zijn rekening. 
Het aandeel van enkele landen zoals India, China, 
de Filippijnen, Brazilië en Mexico en hun (ook 
distributie-)conglomeraten is daarbij torenhoog. 
Probleem: massieve import van buitenlandse pro-
ducten versmacht de lokale productie (iets waar 
de UNESCO-conventie veel aandacht voor vraagt). 
In 2005 was het aandeel van de ontwikkelings-
landen 41% in de export van creatieve producten. 
Maar: Afrika neemt daarvan minder dan 1% voor 
zijn rekening.

Gelukkig besteedt d’Almeida veel aandacht 
aan het belang van de lokale productie, met inte-
ressante voorbeelden uit vele ontwikkelingslanden. 
Hij benadrukt het belang van investeringen in in-
tersectorale projecten, gebaseerd op cultuur. Grote 
obstakels voor het belang van cultuur in ontwikke-
ling blijven de precaire status van de kunstenaar, 
gebrekkige kennis over intellectuele eigendom en 
piraterij, hoge productiekosten, financieringspro-
blemen, de te kleine markten en embryonale dis-
tributienetwerken. Meer regionale samenwerking 
biedt volgens hem uitkomst.

De verklaring van brussel:  
een waslijst

Echt helder is ‘de verklaring van Brussel’ niet. Daar 
was ook niet genoeg tijd voor. Ze is wel relatief 
volledig: een rits doelstellingen en aanbevelin-
gen, gebaseerd op een analyse van de drempels 
en mogelijkheden, waarbij echter geen prioriteiten 
gesteld worden. Het belangrijkste is dat de natio-
nale en regionale ACP-overheden cultuur als basis 
voor ontwikkeling moeten beschouwen en er multi-
sectorale strategieën voor moeten opzetten. De EU 
moet de lokale en nationale overheden steunen 
bij het implementeren van de voorstellen van de 
verklaring. De verklaring is een beetje in hetzelfde 
bedje ziek als de kritiek die ze bij het begin uit: 
dat er al zoveel studies gemaakt en verklaringen 
gedaan werden over het belang van het onderwerp 
maar dat er, globaal gesproken, verder weinig ge-
beurt. Het scepticisme van veel experts en deel-
nemers in Brussel blijft gewettigd. Deze ‘verklaring 

van Brussel’ is toch vooral bedoeld voor de politici 
en de overheid (nogmaals, Vlaanderen mag een 
tandje bijsteken), maar speelt de bal ook door 
naar de professionals: die moeten verder profes-
sionaliseren en samenwerken, meer opleiding vol-
gen en knowhow uitwisselen, niet alleen van Noord 
naar Zuid, maar ook binnen het Zuiden zelf.

Wat we niet terugvinden in de verklaring is de 
vraag van de professionals om voorrang te geven 
aan culturele infrastructuur. De grote kritiek is dat 
er te weinig financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld (cf. supra). Daarnaast wordt er ge-
pleit voor meer helderheid in en vereenvoudiging 
van de Europese aanbestedingen (de ‘tenders’) in 
het culturele veld. Ze zijn vaak zo ingewikkeld en 
tijdrovend dat er niet aan te beginnen valt, zeker 
niet voor kleine operatoren in het Zuiden.

Terecht wordt ook gevraagd naar een ‘monito-
ring committee’ om toe te zien op de toepassing 
en uitwerking van de ‘Verklaring’. Wait and see. 
Het voluntarisme van de huidige commissaris voor 
ontwikkeling wordt mogelijks niet gedeeld door zijn 
opvolger. 

De verklaring van (Louis) Michel

Van Louis Michel onthouden we zijn aanbeveling 
om bij de EPA’s (Economic Partnership Agree-
ments) steeds culturele protocols bij te voegen, 
met specifieke regels voor markttoegang, zoals 
dat het geval is bij het veelgeciteerde Cariforum 
(Caribbean Forum). Maar ook daar moet er steeds 
op toegezien worden welke regels en waarom. Een 
voorbeeldje uit de audiovisuele sector: Yvon Thiec 
(Europa Cinemas) volgde de EPA en het Cariforum 
protocol van dichtbij en waarschuwt: was het maar 
zo makkelijk om te denken dat het alleen om re-
gels gaat om de Europese markt aan te boren. En 
dan nog! In 2007 werden er in Europa zelf 920 
films geproduceerd waarvan er maar enkele ver-
der raakten dan een sporadische vertoning in een 
paar bioscoopzalen. En dan zwijgen we nog over 
ACP-films. Hij houdt een pleidooi voor steun aan 
lokale productie, die nu te gefragmenteerd is, en 
pleit voor een alomvattend beleid voor de interne 
ACP-markt, die nu overspoeld wordt door buiten-
landse producten. De bal ligt dan ook niet zozeer 
in het internationale kamp (of bij de EU, die wel 
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verschillende belangrijke acties kan ondernemen 
binnen het Protocol) maar bij de lokale regeringen 
zelf. Van die protocols mag dus niet al té veel heil 
verwacht worden. Ze ontslaan de lokale actoren 
niet van hun verantwoordelijkheid om de lokale 
markten te ontwikkelen.

Voor wat Afrika betreft maakt Michel zich sterk 
ter gelegenheid van de EU-Afrika-top in 2010 (Bel-
gisch voorzitterschap van de EU) onder andere 
een reizende tentoonstelling over Afrikaanse kunst 
in Afrika en Europa te organiseren en een goed 
netwerk van Afrikaanse en Europese musea op te 
zetten. Hij pleit ook terecht voor een fonds voor 
institutionele ondersteuning, samen met UNESCO, 
om expertise en training ter beschikking te stellen 
van landen die hun cultuurpolitiek willen ontwik-
kelen. Dat zou al op de rails staan.

En nu?

De bal voor de opvolging van de verklaring ligt 
vooral in het kamp van de (lokale, regionale en 
internationale) overheden, maar professionals 

moeten ook hun rol blijven spelen, en liefst georga-
niseerd. Niet ieder voor zich of zijn sector. De ont-
wikkeling van de burgermaatschappij op dit vlak is 
een teer punt: legitimiteit en efficiëntie zijn soms/
dikwijls zoek, waardoor overheden en operatoren 
de wenkbrauwen fronsen. Wie is aanwezig op de 
discussies en overlegmomenten? Sommigen vin-
den dat het symposium te veel de nadruk legde op 
de onafhankelijke organisaties en niet genoeg op 
de nationale en regionale organisaties… De prak-
tische ins en outs van de EPA’s voor cultuur, en 
met name de vraag van de EU naar meer ‘popula-
risation efforts’: de wereld is wel rond volgens de 
meesten onder ons, maar het gevaar loert steeds 
om de hoek.

Rik Vanmolkot is onafhankelijk cultuurconsultant. 
Hij is onder meer bestuurslid van het Internatio-
nal Network for Cultural Diversity (INCD) en van 
Youkali. 

www.culture-dev.eu
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Wat theater al niet vermag. We wisten dat het span-
nend kon worden. Gaan spelen in N’Djili, een van de 
armste wijken van Kinshasa waar alle grote volks-
opstanden zijn begonnen, tot daar aan toe. Maar 
met Carole in de ploeg? Carole is Belgische maar 
komt overduidelijk uit Rwanda, het land waarmee 
Congo net vier jaar oorlog achter de rug heeft en 
dat af en toe nog eens binnenvalt. Dat zou zijn alsof 
je in 1947 in de Seefhoek een operettegezelschap 
liet optreden met een Berlijnse diva op scène. Dat 
theater bovendien politieke onrust kan ontketenen 
beseffen we sinds de Stomme van Portici maar al 
te goed.

De voorstelling—in openlucht, met weinig stroom 
en veel rumoer—verloopt chaotisch. De twee-
honderd vijftig tuinstoelen zijn bezet, achteraan staat 
men recht. Wat de acteurs niet weten is dat er twee 
militairen van de Belgische ambassade de hele 
avond in de buurt standby staan. Hun nummer staat 
geprogrammeerd in onze nood-gsm.

Na afloop mogen er vragen worden gesteld. Bel-
gen, jaja, maar waar zijn die zwarte acteurs echt 
van afkomstig? De vraag komt van een aantal jonge 

heethoofden. De acteurs worden terug op het po-
dium geroepen. Onwennig, kwetsbaar, bewust van 
de spanning. Er is geen micro, het is hun stem 
tegen die van de massa. Carole staat als eerste. 
Verdomme. Dat net zij de spits moet afbijten. Ze 
is een gracieuze vrouw en een formidabele actrice, 
dat komt van pas. Ze treedt naar voren een zegt 
met haar heldere, vriendelijke stem: ‘Je m’appelle 
Carole et je suis d’origine rouandaise.’ Het publiek 
joelt alsof er net een doelpunt werd gescoord. On-
gelooflijk, wat een ontlading. ‘Etat civil ! Etat civil !’ 
scanderen de jongeren nu. Haar burgerlijke stand is 
plotseling belangrijker dan haar land van herkomst. 
‘Libre,’ lacht Carole, ‘bij de uitgang hangt een lijst 
waarop men kan intekenen.’ Het publiek giert van 
de pret, ligt aan haar voeten. Na afloop drumt man-
nelijk N’Djili om haar handtekening, en bij voorkeur 
ook haar e-mailadres en gsm-nummer. Aan een 
journalist hoor ik haar uitleggen dat het theater 
dient om vooroordelen te doorbreken. Ze is wellicht 
een van de eerste Rwandezen sinds de oorlog die 
N’Djili betreedt en stelt op haar eentje een boel 
vijandigheid bij. Ook dat is theater.

Verslag uit N’Djili 
David Van reybrouck

Sinds een aantal jaren richt kVS zich bij haar internationale werking sterk op Congo. 
‘Het Congotraject maakt integraal deel uit van het artistieke pad dat kVS sinds enkele 
jaren uitgezet heeft. Het Vlaamse theater “internationaliseert” zich meer en meer, en 
kVS kiest voor die internationale werking resoluut voor projecten die ook binnen de 
lokale, brusselse context relevant zijn. want brussel is niet alleen Vlaanderen, belgië 
en Europa, maar ook voor een belangrijk deel Afrika.’ (www.kvs.be) Een van de stap-
pen in dit traject was een bezoek van de kVS-ploeg aan Congo in 2005: een week lang 
speelden ze er Martino en verzorgden ze er een theaterworkshop. Destijds blikte David 
Van Reybrouck er in De Morgen op terug en maakte de balans op.
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Nochtans was de KVS hier niet op een pacifice-
rende missie. Indien het Brusselse stadstheater, 
samen met het DAStheater uit Gent en de federale 
vereniging Africalia, hier fors in investeert, is het 
vanuit een besef van noodzaak. Het internationale 
succes van het Vlaamse theater de afgelopen twin-
tig jaar is inmiddels bekend. Internationalisering 
wordt van overheidswege sterk aangemoedigd. Op 
het Theaterfestival in Brussel drie weken geleden 
werd zelfs een hele studiedag aan het onderwerp 
gewijd. Maar internationalisering is niet alleen een 
kwestie van ‘naar boven’ spelen (Parijs! New York! 
Avignon!), nog minder van ‘naar beneden’ spelen, 
maar vooral van uitdragen, ontmoeten en delen.

Jan Goossens, artistiek directeur van de KVS, is 
daar formeel over. ‘Al te vaak wordt internationali-
sering begrepen als een zaak van prestige, terwijl 
je dat ook heel anders kunt invullen,’ zegt hij terwijl 
we sloffen door een zanderig steegje van N’Djili. 
‘Als stadstheater in Brussel is onze werking inter-
nationaler geworden toen we onze deuren hebben 
geopend voor de complexe realiteit van de stad en 
onder meer met allochtonen zijn gaan werken. Wat 
we hier doen in Congo ligt helemaal in die lijn: wij 
willen ermee voor zorgen dat mensen met een over-

duidelijk talent de kansen krijgen die ze verdienen 
maar elders vaak niet vinden. De workshop met 
twintig Congolese kunstenaars was in die zin min-
stens zo belangrijk als de opvoeringen van Martino. 
Hetzelfde geldt voor het gaan bekijken van plaatse-
lijke gezelschappen.’

Maar het blijft een evenwichtsoefening. Want hoe 
beslis je wie wel de moeite waard is en wie niet? 
Gebeurt dat niet altijd al vanuit een bestaand (wes-
ters) referentiekader? En bestaat dan niet het ge-
vaar dat je net die mensen beloont die eigenlijk al 
(gedeeltelijk) aan onze criteria beantwoorden?

In de jaren vijftig konden Congolezen het sta-
tuut van évolué verwerven, op voorwaarde dat ze 
hemden droegen, met bestek aten en aan nog een 
aantal idiote criteria voldeden. Die tijd ligt geluk-
kig ver achter ons: inmiddels dragen blanken hier 
T-shirts op aangelegenheden waar elke Congolees 
een kraaknet overhemd aan heeft. Maar toch: in 
hoeverre is er geen gevaar voor een nieuw koloni-
alisme, ditmaal van culturele aard? Alleen al het 
feit dat wij naar hier komen om een workshop te 
geven, kan al in zekere zin een beschavingsideaal 
verraden, terwijl het omgekeerde, Congolezen die 
in Europa een workshop verzorgen, hooguit als ver-
makelijk zou worden beschouwd. Vertrekken we nog 
steeds niet van de gedachte dat wij het weten en zij 
niet? Dat wij (artistiek) ontwikkeld zijn en zij maar 
half of niet? Die vraag is misschien pijnlijk maar 
moet absoluut gesteld.
Die discussie woedt de laatste tijd ook elders. In 
zijn met de Gouden Uil bekroonde El Negro en ik 
plaatste Frank Westerman serieuze kanttekeningen 
bij de ontwikkelingssamenwerking zoals hij die zelf 
gekend had. Traditionele irrigatiesystemen in La-
tijns-Amerika moesten wijken voor Westerse tech-
nieken die misschien wel efficiënter waren voor de 
bodem, maar nefast voor het sociale weefsel van 
rurale samenlevingen in de Andes.

In Le Monde diplomatique van deze maand 
schrijft Rony Brauman, de voormalige voorzitter van 
Artsen zonder Grenzen, dat er ‘geen contradictie is 
tussen de humanitaire aspiraties [van de ontwik-
kelingshulp vandaag] en het koloniale project [van 
eertijds].’ Beide vertrekken namelijk vanuit een 
Westers beschavingsideaal: dat wij weten wat goed 
voor hen is. Alle goede bedoelingen ten spijt blijft 

Martino, kvS en daStheater - foto Michiel Van Cauwelaert
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veel ontwikkelingshulp daardoor neerbuigend. De 
manier waarop gezondheidswerkers de plaatselijke 
bevolking autoritair gaan uitleggen hoe ze bijvoor-
beeld met water moeten omgaan, leidt tot een 
nieuwe missionering, een évangélisation sanitaire 
waarbij het lichaam en de intimiteit van de ander 
op agressieve wijze worden gekoloniseerd.

Geldt dat ook voor het theater? Dringen wij onze 
(schoonheids)idealen op? Misschien, misschien 
niet. Vooreerst is er nogal een verschil met ontwik-
kelingwerk dat in al zijn goedbedoeld enthousiasme 
een irrigatiesysteem of hygiëneprogramma in een 
samenleving parachuteert. Omdat de belangen zo 
veel groter zijn, behoren landbouwbeleid en ge-
zondheidszorg ongetwijfeld tot de agressievere vor-
men van hulpverlening. Theatermakers daarentegen 
zeggen niet hoe het moet, maar kijken naar wat er 
leeft en gaan daarmee aan de slag. De workshop 
deze week in Kinshasa was voor vele plaatselijke 
acteurs een verademing omdat regisseur Raven 
Ruëll samen met hen zocht naar een interessante 
manier van spelen. Terwijl klassieke ontwikkelings-
hulp vaak lijkt op een kuur antibiotica, is dit soort 
samenwerking een vorm van osteopathie: voelend, 
meegaand, aftastend.

Daarnaast zijn Congolese kunstenaars buitenge-
woon vragende partij voor dit soort ontmoetingen. 
In de Andes zat men niet te wachten op betonnen 
kanaaltjes, maar hier sméékt men om te mogen 
bijleren. Dat de KVS hier in de koloniale periode 
speelde voor de blanken neemt niemand hen kwa-
lijk. Dat ze vijftig jaar lang wegbleven daarentegen 
veel meer.

Jan Goossens, twee steegjes verder: ‘We kun-
nen onze gedeelde koloniale geschiedenis niet 
ontkennen, maar dat schept ook een band. Het 
symbolische krediet dat de Belgen hier nu nog 
steeds hebben, legt de weg open voor zinvolle sa-
menwerkingsverbanden. In de toekomst zou je bij 
voorbeeld een aantal veelbelovende choreografen 
uit Kinshasa een jaar lang in Brussel kunnen laten 
werken. Hun danstaal kan er alleen maar rijker van 
worden. Omgekeerd keert iemand als Raven Ruëll 
straks ongelooflijk verrijkt naar Brussel terug.’
We kunnen ook niets doen. We kunnen op veilig 
spelen en thuisblijven, ons de handen wassen in 
onschuld. Want wie hier zinvol werk probeert te ver-
richten, loopt altijd het risico om vroeg of laat zijn 
vingers te verbranden aan een of andere vorm van 
neokolonialisme. Het is balanceren op een slap 
koord, maar als we hen echt ernstig willen nemen 
hebben we eigenlijk geen keus. Liever een eerlijke 
fout dan een laffe zuiverheid. En misschien kan die 
milde uitwisseling zoals die tussen kunstenaars 
plaatsvindt zelfs een voorbeeld vormen voor het 
eenrichtingsverkeer van de klassieke ontwikkelings-
hulp. Cultuur is dan geen franje in de marge, maar 
het hart van een ontmoeting tussen mensen. Vraag 
het maar in N’Djili. 

De Morgen, maandag 19 september 2005

David Van Reybrouck is schrijver.

www.kvs.be
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‘We waren bezig met gezondheidszorg en landbouw, 
met watervoorziening en armoedebestrijding, we 
waren een traditionele ontwikkelingsngo in Sene-
gal. Toen we in een van de armste streken van het 
land de mensen gingen vragen wat ze nu het meest 
nodig hadden, wat voor hen het verschil zou maken, 
kwam er een duidelijke prioriteit uit de bus: help 
ons onze cultuur beleven en ontwikkelen.’ Seydou 

Wane zegt het met enige humor, de ngo-man met 
medische voorgeschiedenis is op zijn woord geno-
men en zijn ngo Fodde organiseert sindsdien op 
gezette tijden culturele acties in Kolda, ‘haar’ zone 
in het zuiden van Senegal. 

Fodde ging op zoek naar partnerorganisaties en 
in eerste instantie vond ze die in Vredeseilanden, 
haar toenmalige partner in het Noorden. In Kolda, 

Senegal, no. 4174 Rev. 3 United nations january 2004 - Bron: www.un.org

‘wij waren gezondheidswerkers en 
de bevolking vroeg ons om cultuur.’
Verslag van een gesprek met Seydou wane

Gerry De Mol
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dat leek te lijden aan een soort lethargie die de 
dadendrang in de dorpen niet ten goede kwam, 
was het moeilijk om een vernieuwende dynamiek 
te creëren. De voorgeschiedenis van de regio is er 
een van intensieve slavenhandel. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was het een wingewest voor kanon-
nenvoer, om ten slotte een verdoken en moeilijk be-
reikbare enclave te worden achter de Gambiaanse 
slurf die Senegal bijna in twee snijdt. 

De culturele insteek begon met een sensibilise-
ringsproject dat vooral op het Westen gericht was, 
de cd Senegal Waaw uit 1991 die Vredeseilanden 
uitbracht. Daarna volgden in 1994 de Journées 
Culturelles de Kéréwane (een dorp in de streek), 
een lokaal festival dat heel wat weerklank kreeg. 
Ondertussen werden de bakens echter uitgezet voor 
een bredere actie. In 1994 was er een tentoon-
stelling van Senegalese hedendaagse plastische 
kunstenaars in de Warande in Turnhout, na een 
periode van intensieve voorbereiding. De succes-
volle tentoonstelling liep uit op de vorming van Huit 
Facettes, een kunstenaarsgroep die later ook op de 

Documenta van Kassel een plaats kreeg. 
Een jaar later werd een kunstenaarsuitwisseling 

in het ver afgelegen dorp Hamdallaye in Kolda ge-
organiseerd met Huit Facettes en een viertal Bel-
gische gerenommeerde kunstenaars. Het project 
had een diepe impact op de zone, ook al door de 
verwevenheid van het project met de lokale cultuur: 
de bouw van een soort cultureel centrum, de inte-
gratie van lokale artiesten en technieken. Seydou 
Wane vertelt het verhaal van een lokale gehandi-
capte artiest die in het dorp een wat marginale rol 
had, maar door zijn integratie in het project later in 
Dakar exposeerde. Wane vermoedt heel sterk dat 
dit project een belangrijk element is geweest in de 
dynamisering van de landbouwontwikkeling die er 
kort daarna toch op gang kwam. 

In 2002 werd een gelijkaardige actie opgezet 
waarbij een muzikantenuitwisselingsproject in het 
dorp Pata werd georganiseerd. Twee groepen mu-
zikanten – Senegalees en Vlaams – maakten een 
voorstelling en toerden daarmee in Senegal (van 
het dorp naar Dakar over provinciehoofdsteden) 

hamdallaye
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en later in België. De combinatie van een artistiek 
project in de regio – dat heel veel weerklank kreeg 
in de Senegalese media en een parallel advocacy-
verhaal over de situatie van de pindaboeren in de 
zone bleek een groot succes. De weerklank van het 
artistieke project zorgde er zelfs voor dat de lokale 
boeren door de minister van landbouw ontvangen 
werden. Later bleek ook dat in het dorp zelf het mu-
zikale project aanleiding gaf tot een meer cultureel 
gemeenschapsleven en het heropnemen van muzi-
kale tradities en evenementen. 

Het voorbeeld van Fodde toont niet alleen aan 
dat een doorgedreven en duurzame link tussen 
cultuur en ontwikkeling nodig is. Het bewijst ook 
dat die relatie zonder sterke en standvastige part-
ners moeilijk vol te houden is. Een poging om een 
derde evenement op te zetten rond de situatie van 
de vrouw in de streek – met een uitwisseling van 
Afrikaanse migrantenartiesten uit Europa en lokale 
groepen stootte op financieringsmoeilijkheden in 
2007. Dit jaar wordt de lokale culturele werking 
weer opgestart met het renoveren van het cultu-

rele centrumpje en het opstarten van een gemeen-
schapsradio voor de streek in Pata.

Het belang van de culturele werking is veelzij-
dig, argumenteert Seydou Wane. ‘Er is het besef 
van de bevolking dat ze ook gelijkwaardig kan com-
municeren met andere mensen, zelfs blanken. Het 
zelfbeeld en het zelfvertrouwen heeft dan ook een 
enorme boost gekregen en heeft ook de andere 
sectoren (landbouw, gezondheidszorg) gedynami-
seerd. Er is veel meer openheid gekomen voor onze 
puur technische ontwikkelingsacties. Bovendien zijn 
we in onze advocacy en communicatie veel verder 
gekomen dan het geval was geweest met een louter 
politiek verhaal. Je ziet nu ook dat de traditionele 
technieken en culturele expressie, net door die wis-
selwerking met andere culturen, weer aan belang 
hebben gewonnen.’ 

Seydou Wane is secretaris-generaal van de structu-
rele ngo Fodde in Kolda, Senegal.

www.fodde.org

hamdallaye
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gesprekken in bamako

Begin februari 2009 was ik in Mali, om een stuk 
te maken over de keizerin van het Afrikaanse lied, 
Oumou Sangare. Wie een concreet voorbeeld zoekt 
om aan te tonen dat culturele creativiteit kan zor-
gen voor economische groei, is bij Oumou Sangare 
aan het juiste adres.

Met het geld dat haar muzikale carrière op-
bracht, kocht ze onder andere het Hotel Wassulu. 
Ze is ook concessiehouder van GoNow, een Chinees 
automerk dat zijn 4x4’s in Mali verkoopt onder de 
naam Oum Sang. Ze heeft tien hectare landbouw-
grond aangekocht en laat daar vooral voedingsge-
wassen op telen, omdat de voedselcrisis zo hard 
aangekomen is. Ze zette haar schouders ook onder 
de televisieserie Case Sanga, een lokale versie van 
Star Academy. Telkens investeert ze om te bewijzen 
dat vrouwen in staat zijn om een verschil te maken 
in de ontwikkeling van het land, zegt ze. ‘Vrouwen 
zijn heel lang onzichtbaar gebleven in onze samen-
leving omdat ze verborgen werden achter de status 
van de man, die heer en meester was van het gezin. 
Die positie gaf hem ook de mogelijkheid om op een 
dag thuis te komen met een tweede of derde vrouw, 
zelfs als zijn eerste vrouw het daar niet mee eens 
was – zoals mijn vader deed. Maar als je de gezins-
economie gelijk deelt – de ene brengt een zak rijst 
in, de andere een kilo vlees, de ene een pond vis, 
de andere een tros bananen – dan is ook de macht 
binnen dat gezin beter verdeeld. In zo een situatie 
kan je je niet voorstellen dat de man beslissingen 
neemt zonder zijn vrouw te consulteren.’ Daarmee 
illustreert Sangare niet alleen de band tussen kunst 
en economie, maar ook tussen economie en cultu-
rele verandering.

Bij aankomst in Bamako pikte Oumou Sangare 
ons op met haar nagelnieuwe Hummer. Als ik haar 
later vraag of ze het niet gênant vindt om in Mali – 
een van de armste landen van de wereld – rond te 
rijden in zo’n puissant dure luxetank, reageert ze: ‘Het 
is niet omdat Mali arm is, dat er geen mensen zijn 
die graag in luxe leven. Overigens heb ik die wagen 
gekregen van een fan [een Nigeriaanse gouverneur, 
verklapt ze op een ander moment, gg] die daarmee 
zijn appreciatie voor mijn muziek wou uitdrukken. Ik 
zie me zo’n Hummer nog niet zelf betalen, maar als 
je hem cadeau krijgt, dan kan je dat toch niet weige-
ren? Wel?’ Haar vraag is retorisch. Oumou Sangare 
verwacht niet dat iemand anders antwoorden geeft 
op de vragen die haar leven oproept.

Een paar dagen later ontmoet ik in de Malinese 
hoofdstad een andere grote dame die cultuur, kri-
tiek en ondernemerschap op geheel eigen wijze 
aan elkaar koppelt: Aminata Traoré. Zij richtte het 
vormingscentrum Amadou Hampâté Ba op, dat ze 
ook vandaag nog runt, net als het tegenoverliggen-
de hotel Le Djenné en het kunstencentrum Santoro 
enkele straten verderop. Ze was van 1997 tot 2000 
minister van Cultuur en Toerisme, en ze publiceerde 
vier boeken over de nefaste gevolgen van de mon-
dialisering in Afrika en over de noodzaak om de 
eigen verbeelding te herwinnen: L’étau. L’Afrique 
dans un monde sans frontières (1999), Le Viol de 
l’Imaginaire (2002), Lettre au Président des Fran-
çais à propos de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique en 
général (2005) en L’Afrique humiliée (2008). Ter-
wijl Oumou Sangare haar individuele weg baant en 
vanuit de tegenstrijdigheden die daarmee samen-
hangen antwoorden geeft op de vragen rond cultuur 
en ontwikkeling, reflecteert Aminata Traoré op veel 

Tussen bamako en brussel
Gie Goris

Cultuur en ontwikkeling kruisen elkaar voortdurend in de concrete praktijk van 
Afrikaanse samenlevingen. Dat blijkt uit enkele fragmenten van een kort bezoek aan 
Mali begin dit jaar. Maar ook op een meer theoretisch niveau is het mogelijk om 
zinvol te spreken over de relatie tussen kunst, cultuur en emancipatie zonder te 
verdwalen in semantische disputen of wishful thinking.
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systematischere manier op de relatie tussen kunst, 
cultuur en maatschappijopbouw. Een kort uittreksel 
uit een lang en boeiend gesprek op de lommerrijke 
binnenplaats van het centrum Amadou Hampâté 
Ba (een meer uitgebreide weergave van het gesprek 
is te lezen op www.mo.be)

wat is er nodig om Afrikanen een leven in 
waardigheid te geven?

Aminata Traoré: In de eerste plaats hebben we be-
hoefte aan zelfrespect en geloof in eigen kunnen. 
Dat zou ons voor heel veel problemen behoeden, 
want dan beseffen we opnieuw dat we, om goed 
te leven, niet afhangen van het bezitten van merk-
producten. Daarom zet ik me ook in voor het op-
bouwen van een Afrikaanse markt voor plaatselijk 
meubeldesign en voor Afrikaans textiel. Om echte 
ontwikkeling een kans te geven, heeft ze nood aan 
de vruchtbare grondlaag van een levende cultuur 
die voortdurend nieuwe oplossingen voedt, een 
cultuur ook die in evenwicht is met het milieu dat 
haar omringt. Want elke cultuur is altijd in de eerste 
plaats een transformatie van de aarde, de bossen, 
de ondergrond. De economie, het milieu en de cul-
tuur zijn de drie poten waarop de ketel – de samen-
leving – rust. Door deze driehoek in evenwicht te 
brengen, kunnen we Afrika heropbouwen, met in het 
centrum van dat alles de mens. 

wat zou dat opleveren voor Afrika?

Aminata Traoré: Een maatschappij die mensen 
niet langer berooft van hun waardigheid, kennis en 
dromen. Als we dat noodzakelijke evenwicht zouden 
realiseren, moet de EU ook geen jacht meer maken 
op de migranten. Want als we de oriëntatiepunten 
van onze samenleving herstellen, kunnen we toe-
komst maken voor onze eigen mensen. Hetzelfde 
geldt voor democratie en goed bestuur. Als wij zelf 
hadden kunnen formuleren wat democratie is, dan 
zouden we ook gepaste manieren gevonden heb-
ben om onze leiders te bevragen en te sanctione-
ren. Want als je vanuit gedeelde morele bakens 
werkt, moeten de machtigen wel luisteren als de 
machtelozen spreken. Gedeelde cultuur bezorgt de 
meerderheid de kritische massa die nodig is om 
gehoord te worden. De meeste mensen gaan niet 
in boeken zoeken wat democratie betekent, maar 
ze weten het wel. Onze eigen kennis en maatschap-

pelijke oriëntatiepunten worden echter keer op keer 
afgewezen door het Westen. Het is die politieke he-
gemonie van het Westen die wij moeten bestrijden.

Nog even terug naar de rol van cultuur. 
Hoe ziet u de bijdrage of de verantwoorde-
lijkheid van kunstenaars in het herformu-
leren van een maatschappijvisie en van de 
ijkpunten van de samenleving?

Aminata Traoré: De vraag is of kunstenaars de 
inspanning doen om te begrijpen hoe de wereld 
in elkaar zit, welke machtsverhoudingen er spe-
len, en of ze zich daarbinnen willen positioneren. 
Er zijn kunstenaars die zich niet willen mengen in 
maatschappelijke discussies. Zij willen hun kunst 
verkopen en stellen dan ook dat ze geen Afrikaanse 
kunst maken, maar kunst tout court. Dat breekt met 
onze traditie, want de griots [woordkunstenaars, 
red] hadden een functie in de samenleving, al heb-
ben ook zij toegegeven aan de commercialisering 
van de wereld: ze zingen nu de lof van eenieder 
die genoeg geld op tafel legt. Vroeger waren zij de 
meesters van het woord die gevormd werden om de 
waarheid te verwoorden en te bewaken. Bij een dis-
puut luisterden zij en spraken daarna ieders waar-
heid uit op zo’n manier dat op het einde iedereen 
er het zwijgen toe deed. 

Moet kunst dan op de eerste plaats zor-
gen voor sociale cohesie of eerder voor 
confrontatie en uitdaging?

Aminata Traoré: Ik weet in elk geval dat bij ons 
kunst niet alleen gemaakt werd omdat ze mooi 
was, maar omdat ze een functie had. Dat verklaart 
ook waarom het verdwijnen van bepaalde beelden 
– kolonisatoren of missionarissen namen die mee 
of verbrandden ze – gezorgd heeft voor psycholo-
gische problemen in de dorpen. Kunstenaars zijn 
mensen die binnen een gemeenschap vorm geven 
aan zin en waarde. Daarvoor worden ze gerespec-
teerd. Wie de kracht van het woord bezit, moet 
die gebruiken om essentiële zaken te zeggen, niet 
om er geld mee te verdienen op de mondiale vrije 
markt van de cultuur. We hebben geen behoefte 
aan een generatie kunstenaars die schrik heeft om 
de sponsors of mensen met koopkracht voor het 
hoofd te stoten.
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Een colloquium in brussel

Tijdens het colloquium ‘Cultuur in/en ontwikkeling’ 
op 26-27 maart in Brussel werd ik, als voorzitter van 
Africalia vzw gecast in de rol van degene die naar 
de relatie cultuur en ontwikkeling kijkt vanuit de pri-
oritaire behoeften van ontwikkeling. Jan Goossens 
(KVS) mocht de zaak bekijken vanuit het standpunt 
van de kunsten, terwijl Gerry De Mol (Youkali) het 
over het snijpunt van beide assen zou hebben. Dat 
was natuurlijk een geforceerde casting, aangezien 
alle drie de sprekers het over het kruispunt, de we-
derzijdse bevruchting en de botsing van kunst en 
emancipatie zouden hebben.

De reden waarom ik op het colloquium die wat 
eenzijdige rol aanvaardde, was gedeeltelijk om cho-
reografische redenen: door verschillende perspec-
tieven achter de tafel te plaatsen, creëren de orga-
nisatoren natuurlijk het brede palet van ideeën dat 
de deelnemers nodig hebben om hun eigen ideeën 
aan te scherpen en te meten. Maar er is meer: Af-
ricalia krijgt het overgrote deel van zijn werkings-
middelen uit het budget van de Belgische ontwik-
kelingssamenwerking, en dus is de vraag naar de 
ontwikkelingsrelevantie van de gesteunde culturele 
en artistieke initiatieven niet alleen onvermijdelijk 
maar ook noodzakelijk. Al betekent dat niet dat die 
vraag er ook maar een el simpeler op wordt.

Want wat is ontwikkeling eigenlijk? In een lang ge-
sprek met Bogdan Vanden Berghe (11.11.11) en 
Patrick Develtere (HIVA – Hoger Instituut voor de 
Arbeid) in het meinummer van MO*, antwoordt De-
veltere op die vraag: ‘Ontwikkeling is emancipatie. 
Dat betekent dat individuen en samenlevingen zich 
kunnen onplooien, dat ze vrijheidsmarges krijgen 
waardoor ze initiatieven kunnen nemen en verhou-
dingen kunnen ontwikkelen met anderen die gun-
stig zijn voor de verschillende partijen. Dat houdt 
uiteraard materiële vooruitgang in, maar het gaat 
ook over sociale en intellectuele vooruitgang.’

Met zo’n definitie is het niet zo moeilijk om aan 
de slag te gaan met kunstenaars, culturele centra 
en artistieke initiatieven. Er is in het Zuiden immers 
geen gebrek aan artistieke initiatieven die proberen 
om zowel economische meerwaarde en tewerkstel-
ling als maatschappelijke verbondenheid of kritiek 
te produceren. Kunstenaars maken nu eenmaal 
graag de kwadratuur van de cirkel. Dat blijkt uit al-

lerlei internationale rapporten die hierover de voor-
bije jaren verschenen, uit de projectverslagen van 
Africalia of vergelijkbare actoren uit het buitenland 
en uit de verhalen van organisaties zoals KVS en 
Music Fund. Wat wél ontbreekt, is een aangepast 
beleidskader om die initiatieven te ondersteunen op 
langere termijn en vanuit een aangepaste logica. 

In de discussie over cultuur en/in ontwikkeling valt 
al snel de term ‘instrumentaliseren’, voorafgegaan 
of gevolgd door ‘oppassen voor’. Els van der Plas, 
directeur van het Nederlandse Prins Claus Fonds 
voor Cultuur en Ontwikkeling, verwoordde de instru-
mentalisatievrees als volgt: ‘In ontwikkelingskringen 
worden kunst en cultuur vaak gesteund als ze an-
dere doelen nastreven: het bestrijden van armoede, 
voorlichting geven over aids, het verminderen van 
analfabetisme, enzovoort. Het lijkt vreemd deze 
doelen te koppelen aan culturele instellingen. In 
Nederland steunen we het Rijksmuseum en het 
Concertgebouw (…) niet omdat ze aan aidsbestrij-
ding doen. Dat moeten we dan ook niet van culture-
le instellingen en personen in arme landen eisen.’

Van der Plas besluit dat cultuur een doel op zich 
is en niet een middel tot iets anders. Misschien. Als 
het Vlaams Ministerie voor Cultuur een aantal artis-
tieke projecten in Kinshasa of Johannesburg steunt, 
gaat die redenering onverkort op. Maar als de Bel-
gische minister van Ontwikkelingssamenwerking 
via Africalia steun geeft aan initiatieven in Burkina 
Faso, Kenia, Zimbabwe of Congo, dan is het niet 
abnormaal dat gevraagd wordt naar de ontwikke-
lingsrelevantie van die steun. Overigens vind ik het 
vreemd dat het verminderen van afhankelijkheid of 
armoede vanzelf gezien wordt als een instrumen-
teel doel, terwijl het lanceren van een internationa-
le carrière voor een kunstenaar of het verhogen van 
het prestige van een cultuurbeleid of cultuurcen-
trum nooit gezien wordt als het instrumentaliseren 
van culturele steun. Alsof de culturele sector alleen 
maar zuivere bedoelingen kent.

Wie, zoals Africalia, artistieke initiatieven steunt in 
Afrika met middelen die bestemd zijn voor ontwik-
keling, moet die interventie dus toetsen aan het ef-
fect voor kwetsbare groepen of samenlevingen. Al-
leen is de maatstaf die gebruikt moet worden voor 
artistieke projecten een andere dan voor infrastruc-
tuur, sociale organisatie-opbouw of het realiseren 
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van concrete deelaspecten van de Millenniumdoel-
stellingen. Hoe meet je immers verontrusting? Of 
reflectie op de eigen verhalen? Als die processen 
plaatsvinden in de context van uitgesproken repres-
sie, is dat nog mogelijk, dat merken we in Zimbabwe 
vandaag. En daarvoor is vlot steun te vinden. 

Maar het is ook belangrijk om in schijnbaar sta-
biele samenlevingen nieuwe scenario’s te schrijven, 
confronterende beelden te tonen, een tegenstem 
te zingen. Om verder te reiken dan de armoede die 
mensen al generaties gewoon geworden zijn. Een 
goed cultuur- en ontwikkelingsbeleid, zegt Els van der 
Plas nog, ‘heeft misschien wel meer invloed dan het 
sturen van troepen of politieke delegaties naar pro-
bleemgebieden.’ Zo omschreef ik het dilemma van de 
ontwikkelingsrelevantie in het essay Kunst is niet voor 
koeien, dat verscheen in het aprilnummer van MO*.

Als ontwikkeling emancipatie is, dan is het duidelijk 
dat kunst een vorm van ontwikkeling kan zijn, en dat 
ontwikkeling noodzakelijk het culturele zelfbewust-
zijn van mensen moet versterken. Maar ontwikkeling 
is natuurlijk ook gewoon economische groei, meer 
en betere tewerkstelling, verhoging van de inkomens 
van gezinnen, betere leef- en woonomstandighe-
den... Kortom: de mens leeft niet bij theater alleen, 
hij en zij hebben ook behoefte aan groenten (uit Ba-
len of Bamako, dat maakt niet uit). Die relatie tus-
sen cultuur, kunst en economie is een bijzonder teer 
punt – tenminste in de niet-Angelsaksische landen. 
Vanuit een lange traditie van een gesubsidieerde 
cultuursector in continentaal Europa reageert men 
vanuit artistieke middens al snel achterdochtig op 
economische drijfveren of successen. De houding 
vind je al snel gereproduceerd in Afrika, waar de 
francofone landen heel anders aankijken tegen de 
rol van kunst en cultuur dan de anglofone landen. 
Toch groeit er een consensus in het Zuiden rond de 
stelling dat de economische rol van kunst niet ont-
kend, maar juist gestimuleerd moet worden. 

De ACP-landen (ex-kolonies uit Afrika, Caraïben 
en de Stille Oceaan) stellen in hun Dakar Verklaring 
over de promotie van ACP-culturen en culturele in-
dustrieën (juni 2003) bijvoorbeeld dat ‘cultuur een 
van de meest effectieve instrumenten is om duurza-
me ontwikkeling te realiseren en om vrede en veilig-
heid te handhaven.’ De Afrikaanse Unie formuleerde 
in januari 2006 een strategisch plan voor een ver-
snelde integratie van het continent. Daarin wordt 

domein zes helemaal voorbehouden voor cultuur. 
De noodzakelijke culturele renaissance hoopt de 
AU als prioritair programma te realiseren door meer 
te investeren in culturele industrieën, terwijl een 
duidelijke bevestiging van de eigen culturele waar-
den en uitingen gezien wordt als een onontbeerlijke 
basis voor elke reële ontwikkeling en vooruitgang. 
Ook Tony Blairs Commission on Africa concludeerde 
in 2005: ‘Wij willen van cultuur een inherent on-
derdeel maken van alle ontwikkelingsstrategieën – 
niet enkel in de vorm van culturele producten, maar 
ook inzake de kern van het ontwikkelingsdebat zelf 
en de acties die in dat verband ondernomen wor-
den.’ En volgens de inleidende tekst op het Global 
South-South Creative Economy Symposium dat het 
VN Programma voor Ontwikkeling (UNDP) en de VN 
Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (Unctad) 
dat jaar in Shanghai organiseerden, werd ‘creativi-
teit maar recent erkend als een bron van welvaart, 
een manier om tewerkstelling te genereren en een 
belangrijke factor in armoedebestrijding.’ Even ver-
der zegt de tekst: ‘Zowel Hollywood als Bollywood, 
net als de vele reclameagentschappen over de hele 
wereld, zijn zich bewust van het belang van cultuur 
als een exportproduct met schier oneindige moge-
lijkheden voor handelsdiversificatie.’

UNDP en Unctad publiceerden vorig jaar samen 
het Creative Economy Report 2008. In de inlei-
ding van dat rapport schrijven de VN-organisaties 
dat ‘creativiteit, kennis en toegang tot informatie 
in toenemende mate erkend worden als krachtige 
motoren voor economische groei en voor ontwik-
keling in een geglobaliseerde wereld.’ De creatieve 
economie waarnaar verwezen wordt, is breder dan 
het artistieke veld en omvat onder andere ook soft-
ware-ontwikkeling, mode en media. De uitvoer van 
creatieve goederen en diensten bedroeg volgens 
Unctad in 2005 424,4 miljard dollar of 3,4 % van 
de totale wereldhandel. Elders in het rapport wordt 
de mondiale uitvoer van visuele kunsten alleen al 
op 22,1 miljard dollar geschat, ongeveer hetzelfde 
bedrag dat de culturele en creatieve sector in Bel-
gië jaarlijks omzet.

Om de economische potentie van kunst en cultuur de 
emancipatorische kracht te geven waarmee de armen 
zichzelf kunnen onttrekken aan de vicieuze cirkels 
van armoede, uitsluiting en onderdrukking, is het be-
langrijk dat (individuele) creativiteit van kunstenaars 
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gekoppeld wordt aan de (collectieve) dynamiek van 
groepen en gemeenschappen die zich niet neerleg-
gen bij de moorddadige kloof tussen arm en rijk.

Door artistieke actoren te betrekken bij ont-
wikkelingsprocessen en door artistieke creatie 
te beschouwen als noodzakelijk onderdeel van 
maatschappelijke ontwikkeling, wordt ook ruimte 
gemaakt voor creativiteit, innovatie en zelfreflectie. 
De Congolese choreograaf Faustin Linyenkula om-
schreef dat wat minder ambtelijk tijdens een ge-
sprek dat we vorig jaar met hem hadden in Kinsha-
sa: ‘De Congolezen leven temidden van de ruïnes 
– en dan heb ik het niet alleen over fysieke ruïnes, 
maar ook over de verwoestingen in het hoofd van 
de mensen. Daarom is de behoefte zo groot aan 
ruimtes waarin opnieuw gedroomd kan worden. 
Ruimtes waarin ook aan kritische zelfbevraging 
gedaan kan worden. We moeten blijven dromen, 
ook al staan we tot aan onze knieën in de stront. 
Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen, eindelijk, 
weer genoeg te eten zou hebben. Maar we moeten 
meer durven verwachten. En dus is kunst – veront-
rustende kunst – meer dan ooit noodzakelijk.’

De concrete praktijk  
van Africalia

Africalia geeft de overtuiging dat kunst en cultuur 
een reële ontwikkelingsimpact (kunnen) hebben 
vorm sinds 2002. Tot voor kort gebeurde dat uit-
sluitend met een jaarlijkse dotatie van pakweg 2 
miljoen euro van de Belgische ontwikkelingssa-
menwerking. Africalia werd immers opgericht bij Ko-
ninklijk Besluit, onder impuls van Eddy Boutmans 
toen hij staatssecretaris van Ontwikkelingssamen-
werking was. Op dit moment wordt het aandeel van 
andere inkomsten en donoren opgebouwd.

Africalia ondersteunt culturele of artistieke pro-
jecten of structuren van het Afrikaanse middenveld. 
Deze projecten of programma’s realiseren de po-
tentie van kunst en cultuur om nieuwe creativiteit te 
wekken en inertie te doorbreken, streven de opbouw 
van vernieuwende cohesie en solidariteit na of zor-
gen – in landen die recent een conflict doormaak-
ten – voor dialoog en wederzijds begrip tussen ge-
meenschappen. De gesteunde projecten, structuren 
of evenementen bevorderen binnen hun context de 
emancipatie en participatie van mensen en groepen. 
Op die manier creëren de partners van Africalia mee 

de omgeving waarbinnen mensen en gemeenschap-
pen zelf hun recht op een menswaardig inkomen, 
gezondheidszorg, gendergelijkheid, drinkwater, duur-
zame ontwikkeling,... kunnen opeisen en realiseren. 

Africalia kiest prioritair voor structurele samen-
werking met een beperkt aantal initiatieven en 
structuren. Op die manier kunnen we de begelei-
ding op kwalitatieve manier verzekeren en kan het 
emancipatorische karakter van culturele initiatieven 
gerealiseerd worden omdat ze het eenmalige over-
stijgen en de valkuilen van de commercialisering of 
elitaire recuperatie vermijden. Naast deze structu-
rele samenwerkingen behoudt Africalia voldoende 
ruimte in zijn werking voor kleinere, eventueel een-
malige projecten. Deze projecten kunnen een labo-
ratoriumfunctie vervullen en later eventueel leiden 
tot structurele samenwerking.

De administratie die onze werking financiert en 
evalueert, prefereert vaak de stevige partners die 
voorspelbare kwaliteit leveren en op lange termijn 
kunnen plannen. Zelf hou ik meer van de initiatieven 
die de rand van de afgrond opzoeken of zich daar 
ongewild bevinden. De partners waarmee we in Zim-
babwe gewerkt hebben de voorbije jaren bevinden 
zich letterlijk aan die rand: telkens als ze creëren, 
riskeren ze door een repressieve staat in de afgrond 
geduwd te worden. Toch hielden ze vol. Uit artistieke 
overtuiging en uit maatschappelijke overtuiging. ‘Wij 
zijn geen bankiers, geen dokters, geen verpleegsters’, 
zegt de Zimbabwaanse zangeres Chiwoniso Maraire. 
‘Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid tegen-
over de samenleving en dat is: zeggen wat gezegd 
moet worden, ongeacht de repressie en intimidatie 
die deel uitmaken van het dagelijkse leven in Zim-
babwe.’ Al Jazeera noemde het Book Café in Harare, 
waar Chiwoniso vaak optreedt, vorig jaar nog ‘de 
enige censuurvrije ruimte’ in het land van Robert Mu-
gabe. Dat is geen geringe bijdrage tot ontwikkeling. 
Tenminste, als we ontwikkeling zien zoals Aminata 
Traoré het omschrijft, als een proces dat leidt naar 
‘een maatschappij die mensen niet langer berooft 
van hun waardigheid, kennis en dromen’.

Gie Goris is hoofdredacteur van het maandblad 
MO* en de nieuwssite www.MO.be. Hij is ook voor-
zitter van de vzw Africalia, die culturele en artistieke 
projecten in Afrika steunt. 

www.mo.be
www.africalia.be
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Hoe kunnen overheden de al te vaak gescheiden 
beleidsdomeinen ‘cultuur’ en ‘ontwikkeling’ meer 
op elkaar betrekken, gezamenlijke strategieën uit-
werken en in de praktijk brengen? In Denemarken 
heeft het beleid de laatste tien jaar op dat vlak 
belangrijke stappen gezet. 

In 2002 verscheen Culture and development: 
Strategy and guidelines, een strategisch beleids-
document opgesteld door DANIDA (Danish Inter-
national Development Agency), een organisatie 
die deel uitmaakt van het Deense ministerie van 
Buitenlandse zaken en als doelstelling heeft om 
humanitaire hulp te verlenen in ontwikkelingslan-
den. In dit beleidsdocument wordt uitgelegd dat 
armoedebestrijding de eerste doelstelling is van 
het ontwikkelingsbeleid, maar men benadrukt de 
noodzaak om de culturele component als een es-
sentieel onderdeel hiervan:

The objective of Denmark’s development policy 
is poverty reduction. The basic premise of 
the present Strategy is the close correlation 
that exists between culture and development. 
Development processes are not solely related 
to economic and social factors. They are 
fundamentally a question of human development 
and thereby equally of history and values, of 
self-understanding and the processes of social 
interaction. For this reason culture is a key 
element in all development cooperation. 

De Deense strategie om cultuur en ontwikkeling 
met elkaar in verband te brengen, wordt mede in de 
praktijk gebracht door het Danish Center for Culture 
and Development (DCCD), dat culturele samenwer-
king wil bevorderen tussen Denemarken en landen 
in Afrika, Azië, het Caraïbische gebied, Latijns Ame-
rika en het Midden-Oosten. Wat zij doen:

•  Presentatie van kunst en cultuur uit ontwikke-
lingslanden in samenwerking met partners in 
Denemarken en het buitenland.

•  Informatie en advies over de culturele uitwisse-
ling en samenwerking.

•  Verdeling van de middelen voor de Deense cultu-
rele samenwerking met ontwikkelingslanden.

•  Coördinatie en uitvoering van de festivals in De-
nemarken voor de ontwikkeling van culturen uit 
de hele wereld.

• Het bevorderen van capaciteitsopbouw in de cul-
turele sector in de ontwikkelingslanden, net als 
de presentatie van Deense kunst en cultuur in 
het buitenland.

• Het centrum vormt het kader voor grote initiatie-
ven, zoals het Images festival en voorlichtings-
projecten.

Meer info:

• http://www.um.dk/Publikationer/Danida/En-
glish/DanishDevelopmentCooperation/Culture-
AndDevelopment/index.asp

• http://www.dccd.dk

Joris Janssens is onderzoeker bij VTi.

beleid in Denemarken:

Cultuur als sleutel voor 
ontwikkeling

Joris Janssens
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Self-reliance is usually understood as material 
self-reliance, i.e. earning a living and providing for 
the basic physical needs. Still, I believe that it is 
often forgotten that self-reliance also implies intel-
lectual and emotional autonomy – in other words: 
self-confidence, analytic skills and the ability to 
think about and take distance from one’s own real-
ity, development of creative potential, the ability to 
deal with traumatic experiences and get over them, 
an attitude geared towards positive thinking and 
self-determination. Rebuilding one’s personality 
and self-esteem is a necessary step towards rec-
onciliation. To have confidence in others, we must 
have confidence in ourselves. It is only when this 
condition is met that the process of forgiveness 
and consolation can begin.

In Goma, my home town, for instance, there is 
much youth out in the street. Many of these children 
and youngsters have fled from combat zones and 
the chronic instability of their village of origin. Oth-
ers are orphans (war, HIV/AIDS, or simply because 
of the high mortality rate). Some are abandoned 
children or children who had to leave the family 
home because of poverty. And among them are 
also ex-soldiers, forcibly recruited when they were 
children. If you look at them, you can feel pity. But 
if you only see the poor kids in them, you will not 
understand them.

Film Ndoto yangu

These young people have developed skills and im-
pressive defense mechanisms. Despite the hope 
they have left behind, they work and believe in the 
future. They are determined to move forward and full 
of inspiration. They want to help rebuild the future 
of their communities. They recognize and affirm that 
the DR Congo has many problems but that they can 
be agents of change. They express criticism of their 
leaders and society, but at the same time, they are 
proud of their community and their culture. Much 
like youngsters all over the world, these kids are 
willing to stand up for themselves and for others.

That is why I have created a cultural and artistic 
centre in Goma. You should see these kids, paint-
ing, dancing or playing music! They forget about 
their origin, tribe, fear, rivalry and invest their energy 
in joint positive actions.

Investing in culture is investing in development. 
Culture creates dialogue and places of community 
life where people can meet and talk to each other. 
It supports and builds common identities and helps 
people become aware of their ability to build their 
own future. Development can be based on an ar-
tistic and cultural awakening in order to give to the 
community social self-sufficiency and creativity so 
that they create a future for themselves. Culture 
and art bring people together. It can help to express 
feelings and has the power to heal injuries.

what culture  
means for 
development

Petna ndaliko Katondolo
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Art and culture can play a central role in peace 
promotion, too. They create openness towards dif-
ferences and ‘the other’. They create debate and 
reflection on essential social and political issues, 
they raise awareness and can be the breeding 
ground for alternative opinions.

Each year, we organize an increasingly success-
ful film festival in Goma. This year we screened one 
of my movies about police in Goma in the presence 
of many local politicians. The screening was fol-
lowed by a debate, where the chief of police faced 
the audience and had to answer to their questions. 
When you realize that one of the biggest problems 
in town is the impunity with which policemen com-
mit crimes such as armed robberies, rapes or even 
assassinations, you will realize that this was a very 
strong and symbolic moment. I truly believe that 
there was more understanding and tolerance be-
tween these people at the end of the debate.

what does it mean  
in practice?

We must create links between the community and 
its artists and in this way create a common culture 
and identity. Making art publicly available will be 
necessary if it is meant to have any impact on so-
ciety – bringing art to the common people. We must 
democratize and send arts and culture where they 
will meet the people who need them. Art will never 
create change in society if people do not under-
stand and experience it, or if it remains inaccessi-
ble. We must invest in artists and in artistic work to 
help the community to find its own identity.

But at the same time, we must remain cautious: 
artists and cultural associations must be allowed 
to work in freedom without anyone telling them 
what to do. Too often, donors have a distinct idea 
of what art should say or show and they only fund 
the initiatives that meet their expectations. I have, 
for instance, several times been invited to bring my 
artistic expertise in psycho-social projects conduct-
ed by INGOs that use art to support child soldiers, 
victims of violence or refugees. Once I was asked to 
run a workshop with child soldiers. The programme 
managers asked me to support and encourage chil-
dren to paint and draw. At the end of the day, they 

were given marks. The children who received the 
best marks were the ones who had drawn bombed 
houses or soldiers with guns, because that was 
what would have the strongest impact on the do-
nors and what would bring in money…

For me such working methods have nothing to 
do with artistic or cultural activity: it is mere market-
ing. Alternative methods have to be developed to 
fund cultural and artistic activity. We must think of 
different kinds of projects – projects that will really 
give a voice to the artist and not only to the program 
managers and communication advisors. Instead of 
giving money to managers, it must be given to art-
ists who will learn to manage their project, guar-
anteeing freedom of creativity and sustaining the 
community. 

I am fully aware that a solution to the devel-
opment issue will not be found on an individual 
or even an associative level. The solution must be 
found in joining forces: the individual projects and 
associations must be supported by networks where 
they can share experience and best practices. They 
should be supported and encouraged to build part-
nerships with organizations or individuals pursuing 
the same goals, in a network of artists and activists 
working together to build a better world.

I speak from my experience as an artist and as 
a human being who has lived through several con-
flicts. Art and culture are key elements in the de-
velopment of a region and its population. Because 
art and culture are important tools to democratize 
and pacify a country or even the world. By bringing 
people together, by entertaining them, stimulating 
debates and alternative opinions, art and culture 
can be effective weapons against totalitarianism 
and create dialogue and mutual respect among 
people. Art can be the last island of peace in an 
area torn by violence, and if used properly, it has 
the power to raise awareness that every single hu-
man being is responsible for his/her own life and 
for society, and that it is everybody’s right and duty 
to turn it into a better world.

Petna Ndaliko Katondolo is cineast en een van de 
bezielers van het Salaam Kivu International Film 
Festival in Goma, Congo.
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Des histoires visas 
Mirko Popovitch

Bouger, se confronter, montrer, partager, échanger est indispensable à l’existence 
d’un artiste, d’autant plus s’il se considère comme un acteur de changement, d’autant 

mieux s’il s’inscrit dans la mouvance d’un monde en mutation.

Pour nous, joyeux troubadours du Nord, c’est une évidence, l’art et les artistes doivent 
circuler. Pour un créateur, voyager, c’est de la nourriture. Pour les africains, les parias, 
les hors-Schengen, c’est l’horreur! Même les plus grands, ceux qui ont été couronnés 

à Cannes, encensés à Montréal, primés à Bruxelles, Berlin, Rome, tous, lorsqu’ils 
sont invités dans le Nord vont faire la file devant une ambassade et piétineront 

pour quémander un hypothétique visa. Une fois devant le guichet du Consulat, les 
soupçons et les questions sournoises seront les premiers mots d’accueil à l’artiste. 

Peut-on en vouloir au guichetier de ne pas reconnaître et apprécier l’homme de talent 
sincère et bien intentionné parmi une pléiade de gens qui n’en peuvent plus de vivre 

dans l’insécurité, l’absence d’avenir, la peur du futur ?

Oui, il faut en vouloir au système, parce que la machine doit comprendre que ces 
artistes sont les racines d’une identité culturelle moderne et que si on ne valorise 

pas leur travail et si on ne favorise pas la circulation des œuvres, on enterre toute la 
dignité d’un peuple. Trop d’intellectuels et artistes du Sud ont choisis l’exil parce 

qu’entre autre, cette impossibilité de circuler est étouffante, castratrice.

Mirko Dragolioub Popovitch is directeur van Africalia Belgium.

www.africalia.be
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Vooreerst een verwijzing naar de Verklaring van 
Brussel, de eindtekst van het EU/ACP Colloquium 
rond ‘Cultuur en creatie als factoren in ontwikke-
ling’ van 1-3 april 2009 (www.culture-dev.eu), die 
expliciet ‘geen dode letter’ wil zijn, maar een nieuwe 
dynamiek wil aanwakkeren en daarvoor een breed 
sociaal, cultureel en politiek draagvlak lijkt te heb-
ben gekregen. Maar ondanks dit alles zien we nog 
maar weinig beweging in de Europese bureaucratie, 
die een Schengen-visum voor artiesten met veel 
omhaal blijft bemoeilijken.

Laten we echter niet te schamper doen over de 
Verklaring van Brussel en de tekst gebruiken als 
een referentiekader waarbinnen het cynisme van 
de realiteit van ‘Fort Europa’ bestreden kan worden. 
Elke cultuurprofessional zou, in zijn eigen belang, 
deze tekst minstens eens gelezen moeten hebben. 
Ik licht alvast een paar niet mis te verstane aanbe-
velingen uit de verklaring:

- To promote business partnerships between 
North-South operators for access to 
international markets and for reinforcement of 
their capacities;

- To reinforce the contribution of culture to the 
fight against poverty and the improvement of 
living conditions of people in ACP countries, 
through cultural activities that create 
employment and wealth;

- To contribute to the dialogue between 
civilisations and intercultural dialogue, which 
are guarantees for peace and security;

- To support groups of producers and distributors 
for collective presentations of their works in the 
main international markets, on national and 
regional levels;

- To facilitate the movement of artists and culture 
professionals on an international level;

- To improve the visibility of the cultures of 
ACP countries in the EU member states by 
supporting large-scale festivals, show-cases and 
co-productions.

Je zou de Verklaring van Brussel een gebrek aan 
pragmatische duidelijkheid kunnen verwijten, maar 
laten we eerlijk blijven: de tekst legt de vinger op 
de wonde. Ik wil me niet uitspreken over de vraag 
of artiesten een bijzonder statuut moeten krijgen, 
al was het maar omdat ze vaak echte ambassa-
deurs voor hun land van herkomst zijn. Afgezien 
daarvan en los van de vraag of dit in de huidige 
Schengen-context een haalbare kaart is, lijkt het 
mij strategisch verstandiger de problematiek in zijn 
essentie te benaderen. Voorbeelden van (groepen) 
genereuze artiesten die aan de grens blijven steken 
tonen aan dat er wel degelijk een probleem is en 
leveren vaak hallucinante verhalen op.

Vissen achter het 
Schengen-visum-net 

Bjorn Maes

“No culture can live, 
if it attempts to be exclusive.” 

(Mahatma Gandhi) 
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De Congolese muzikale grootheden van Konono 
no. 1 mochten in april 2006 nog wel in de Beurs-
schouwburg komen spelen, maar voor Couleur Café 
2008 konden zij in het kader van een Europese 
tournee niet terugkeren. Ik bespaar u de details van 
de diplomatieke/bureaucratische mallemolen, hoe-
wel het een spannende thriller zou opleveren. Acuut 
gebrek aan blanco paspoorten in Kinshasa had 
de vertraging in januari veroorzaakt, maar Londen, 
Oslo, Brussel noch Parijs wisten hierop in het eerste 
halfjaar tijdig in te spelen bij de visumaanvragen. 
Michel Winter, de Franse producent en manager 
van de groep in Brussel, omschreef de absurditeit 
van het verhaal als volgt:

Chacun se renvoie la balle et chacun 
demande des documents différents. On va 
même décourager de venir en Europe un 
groupe qui gagne de l’argent, fait vivre des 
dizaines de familles et n’a aucune envie 
de vivre ailleurs qu’au Congo. La preuve, ils 
sont toujours rentrés au pays à l’issue de 
leurs nombreuses tournées internationales.

In 2009 werd Couleur Café opnieuw slachtoffer van 
het ‘Schengenmonster’, net als andere culturele ac-

toren en festivals in acht Europese landen.
Een tekenend voorbeeld is Mokoomba, een groep 
van zes jongens uit de Tongavallei bij Victoria Falls 
in Zimbabwe, laureaten van de jaarlijkse Interlan-
den Competitie van Music Crossroads International 
(MCI), een organisatie die zich inzet voor de profes-
sionalisering van jonge muzikanten*. 

Je zou verwachten dat een betrouwbare en ervaren 
organisatie als MCI probleemloos door de Schen-
gen-procedures walst, vooral als je ziet hoeveel 
internationale engagementen zij elk jaar verzilvert. 
Dit jaar bleek dat voor het eerst niet evident en 
werd een Schengen-visum voor Mokoomba zon-
der enige motivering geweigerd. Spanje, Frankrijk, 
Nederland noch Noorwegen namen daarin enige 
verantwoordelijkheid.

Sinds een drietal jaar is Africalia met financiële 
ondersteuning betrokken bij MCI, terwijl Couleur 
Café al bijna tien jaar logistiek en technisch met 
hen samenwerkt. De weigering voor een visum heeft 
dan ook rechtstreeks invloed op de resultaatsver-
bintenissen met DGOS, en vooral daar knelt voor 
Africalia het schoentje. Ook uit de Scandinavische 
landen, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië e.a. 

* MCI (tot voor kort onder de vleugels van Jeunesses Musicales International waar ook Jeugd en Muziek Vlaanderen 
onder ressorteert) biedt praktische antwoorden op een aantal van de aanbevelingen uit de Verklaring van Brussel. Het 
wil jonge muzikanten professionaliseren door het aanbieden van opleidingsprogramma’s, podiumtraining en internati-
onale uitwisseling van kennis (bijvoorbeeld geluidstechniek), het initiëren van internationale handelsakkoorden tussen 
operatoren in de creatieve industrie, tot en met het ontwikkelen van ‘zachtere’ vaardigheden (‘life skills’) bij jonge 
artiesten. Meer dan tien jaar al loopt dit programma als een trein: Music Crossroads en lokale vertegenwoordigers in vijf 
zuidelijk Afrikaanse landen organiseren samen workshops, technische opleiding, internationale uitwisseling en lokale 
competities. De wedstrijdkalender is gespreid over het hele jaar – provinciaal, nationaal en interregionaal – over Malawi, 
Mozambique, Tanzania, Zambia en Zimbabwe en elk jaar krijgt de beste groep een Europese tournee aangeboden. Meer 
informatie is te vinden op www.music-crossroads.net.

“Those who know nothing of foreign  
languages know nothing of their own.”  

(Johann Wolfgang von Goethe)

“Culture is the widening of the mind 
and of the spirit.” 

(Jawaharlal Nehru)
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werd geld voor ontwikkelingshulp (belastinggeld 
dus) in dit project gestopt – met bevredigende re-
sultaten, mogen we wel stellen. Het is dan ook on-
begrijpelijk, zoniet onaanvaardbaar, dat muzikanten 
wel geprofessionaliseerd mogen worden, maar dat 
vervolgens niet mogen komen bewijzen op onze Eu-
ropese markt.

De problematiek rond het steeds weer onzekere 
privilege om – telkens op de valreep – een visum te 
verkrijgen blijft heel reëel. Niet alleen de donoren lij-
den verlies, ook de muziekindustrie heeft reden tot 
klagen. Tickets zijn vaak al betaald vóór de visum-
aanvraag (soms een vereiste) en engagementen 
genomen – kortom: voor de concertorganisator, het 
management en de groep zelf is alles in gereedheid 
gebracht, tot een hardwerkende case officer in een 
ambassade of bij de immigratiedienst van Binnen-
landse Zaken het geval op de lange baan schuift of 
zonder verdere motivatie botweg weigert.

Naar aanleiding van de weigering van een visum 
voor Mokoomba kwam de problematiek aan de 
orde tijdens de Euro-Afrika Campus voor culturele 
samenwerking (22-26 juni 2009, Maputo, Mozam-
bique). Het leek de ideale gelegenheid om de uit-
dagingen en mogelijkheden van de visumproble-
matiek onomwonden uit de doeken te doen. Action 
Culturel deed een duit in het zakje door terecht 
te wijzen op een aantal struikelblokken die het tot 
stand komen van een cultureel paspoort in de weg 
staan, maar veel verder ging de discussie jammer 
genoeg niet.

Africalia bracht dan Music Crossroads Inter-
national en Womex samen rond de tafel in de 
hoop dat deze internationale wereldmuziekexpo uit 
Berlijn (www.womex.com) de handschoen zou op-
nemen. De visumkwestie is niet nieuw, zo wist ook 
Womex, maar zij brengt het programmeren van met 
name Afrikaanse artiesten op Europese festivals in 
gevaar: door de grote financiële risico’s zijn pro-
grammatoren steeds minder geneigd hun nek uit te 
steken voor talent uit ‘moeilijkere’ landen. En geef 
toe: zou u een product kopen en het grotendeels 
vooruit betalen als de levering onzeker blijft?

Er is nood aan grotere duidelijkheid in de 
Schengen-visa-procedure en het zou goed zijn als 
specialisten zich eens grondig zouden buigen over 
de broodrovende hinderpalen. Nu lijkt alles te veel 
af te hangen van de individuele goodwill van de 
behandelende officier van vreemdelingenzaken of 
van de ambassade, maar misschien is ook dat 
alleen maar een indruk.

Als we de slogan ‘Trade not Aid’ ernstig me-
nen, dan mogen we eisen dat een artiest, groep of 
kunstwerk met een sterke en betrouwbare omkade-
ring en duidelijke engagementen op de markt, een 
eerlijke kans moet krijgen om zich te bewijzen en 
de Europese Unie en haar lidstaten van culturele 
zuurstof te voorzien.

Bjorn Maes is artistiek coördinator Zuidelijk Afrika 
bij Africalia Belgium.

www.africalia.be

“I do not want my house to be walled in 
on all sides and my windows to be stuffed. 

I want the cultures of all the lands to be 
blown about my house as freely as possible. 
But I refuse to be blown off my feet by any.” 

(Mahatma Gandhi)
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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 Lieve Dierckx, Evelyne Coussens, 
Kristin Rogghe en Sébastien Hendrickx.

www.vti.be/kunstkritiek
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Speaking Dance, jonathan Burrows en matteo fargion - foto Chris Nash

coRPUS kUnStkRItIEk
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De muziek is virtuoos

In Kasteel Vilain XIIII in Leut, een deelgemeente 
van Maasmechelen in Belgisch Limburg, staat een 
prachtig gerestaureerde Nanette Streicher-pianofor-
te uit 1826. Het instrument kent vele levens: recent 
was het zowaar aanleiding voor een driedaags festi-
val rond het werk van choreograaf Jonathan Burrows 
en zijn kompaan, componist Matteo Fargion. Deze 
twee heren hebben in de overlap tussen muziek en 
dans een heel eigen formule gevonden die de ge-
dachte van ‘bewegen op muziek’ ver achter zich laat. 
Ritme, timing en vooral ook de ‘houding’ tegenover 
het materiaal zijn punten waarop de choreograaf en 

de componist elkaar vinden voor het uitbroeden van 
een uiterst boeiende eigen taal, die tezelfdertijd de 
verhouding met het publiek democratiseert.

Wat de pianoforte en het duo gemeenschappe-
lijk hebben, is de warme belangstelling van Hugo 
Haeghens, directeur van cc maasmechelen. Ooit 
hadden Burrows en Fargion hem tijdens een resi-
dentie beloofd dat ze ‘iets’ rond zijn troetelkind, de 
pianoforte, zouden doen. Veel meer dan ‘iets’ is dat 
inderdaad niet geworden want het oude instrument, 
met zoveel liefde in zijn oorspronkelijke staat her-
steld, wordt in de drie dagen niet veel langer dan vijf 
minuten bespeeld. 

De timing van belichaamde muziek
THE JoNATHAN bURRowS/MATTEo FARgIoN PRoJECT

Lieve Dierckx
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Maar het instrument komt tijdens het festival 
wel naar voor als een symbool voor de werkpro-
cedure van het duo. Een belangrijk uitgangspunt 
daarin is immers het herformuleren van dans- en 
muziekhistorisch materiaal. Zelf noemt Burrows 
hun interesse in ‘scores’ en ‘vertaling’ een antwoord 
op het postmoderne dilemma over de onmogelijk-
heid om iets nieuws te creëren. Maar evengoed kan 
je dat uitgangspunt een plek geven in een hipper en 
recenter ‘ecologisch’ recyclage-gedachtegoed dat in 
de podiumkunsten mag uitdijen in een hernieuwde 
interesse voor repertoire en re-enactment. 

Een festival rond één choreograaf of gezelschap is in 
hedendaagse dans erg zeldzaam. Organisator Hugo 
Haeghens is één van de weinige programmatoren in 
Vlaanderen die dat soort risico aandurft. In het ver-
leden toonde hij bovendien een uitmuntend inschat-
tingsvermogen als het om belangwekkend ‘kleiner’ 
werk gaat in hedendaagse dans. Nu zijn Burrows 
en Fargion bepaald geen nieuwkomers, maar hun 
parcours nam onderweg enkele ongewone wendin-
gen. Het duo leerde elkaar kennen in Londen, toen 
Jonathan Burrows nog als solist danste bij het eer-
biedwaardige Royal Ballet, waaraan hij gedurende 
dertien jaar verbonden was. In 1995 vroeg hij aan 
componist Matteo Fargion muziek te schrijven voor 
een kleine choreografie, Hands, die op haar beurt 
diende voor een film. Gedurende een kleine tien ja-
ren werkten ze samen in een klassieke constellatie 
choreograaf-componist. In 2002 onderging hun re-
latie een ingrijpende transformatie toen ze met Both 
Sitting Duet voor het eerst in een gelijkwaardige 
verhouding samen op het podium gingen. 

En vanaf hier kunnen we terug naar Maasmeche-
len want op de eerste avond van het festival her-
nemen ze dit werk, het eerste deel uit wat ze later 
hun Trilogy for Two Gentlemen zouden noemen. 
De twee volgende delen, Quiet Dance en Speaking 
Dance, worden in het festival als double bill getoond 
op de tweede avond. Die intensieve onderdompe-
ling geeft meteen een mooi beeld van hoe hun taal 
in de loop van de tijd evolueerde. Het eerste deel, 
Both Sitting Duet, uitgevoerd op stoelen, is een be-
wegingstranscriptie voor vier handen van een parti-
tuur die componist Morton Feldman op zijn beurt 
opdroeg aan John Cage. Het enige geluid is dat van 

de dansende handen en het ritselen van de pagina’s 
terwijl ze elk hun score volgen die voor hen op de 
vloer ligt. In Quiet Dance doet stemklank zijn in-
trede: terwijl Burrows in de eerste bewegingsfrase 
in acht tellen van rechtop naar steeds lager gebogen 
vooruit stapt, produceert Fargion een zucht die in 
acht tijden steeds hoger klinkt. De inspiratiebron 
zijn de acht noten van de notenbalk, van lage tot 
hoge do. In Speaking Dance, ten slotte, is de bewe-
ging naar papier verhuisd. Opnieuw zitten de twee 
uitvoerders op stoelen naast elkaar en zetten een 
spel in van woord- en klankritmes, gebaseerd op 
dansinstructies die ze op blad voor zich hebben. Af 
en toe barst Fargion uit in een Italiaanse smartlap of 
haalt één van hen een mondharmonica boven. 

Je zou de trilogie kunnen omschrijven als een 
verschuiving in zwaartepunt van beweging naar 
muziek. Maar uiteindelijk komt de verschuiving 
neer op het uitpuren van hun gemene delers: muzi-
kaliteit, ritme en timing. 

Manifest

Pas op de derde dag verhuist het festival van cc 
maasmechelen naar het Kasteel Vilain XIIII. In 
de vooravond serveert het duo als aanloop al een 
lecture performance over de inspiratiebronnen van 
hun werk. Die gaan van Les Noces van Nijinska 
over folkloredans uit Oxfordshire en Zuid-Afrika, 
flessenmuziek, chaos en orde in het werk van 
Tadeusz Kantor, de komiek Max Wall, de musical 
Chorus Line, Samuel Beckett, de muziek van 
Morton Feldman, Steve Reich en John Cage, dub 
reggae en gedeelde autobiografische ervaringen. De 
sleutelwoorden in dit amalgaam zijn ritme, timing, 
waardigheid, het contact met publiek en het contact 
met de voorstelling.

De première van Cheap Lecture wordt later op de 
avond opgevoerd in de ‘schoonste kamer’ van het 
kasteel. Naast een voorstelling is Cheap Lecture 
vooral ook een manifest over hun werk en over hun 
relatie met het publiek, vormelijk gegoten in een 
onmogelijke, grappige, absurde waterval van gerit-
meerde gedachten. 

Op het podium staat achteraan de pianoforte 
mooi te wezen. Rechts vooraan staan twee micro-
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foons. De twee heren komen op, elk met de intus-
sen obligate bundel papieren in hun hand. In één 
stap zijn ze bij de microfoon en zonder één seconde 
inleidend gedrentel beginnen ze aan een conse-
quent volgehouden ritmische drive van frases die 
ze aflezen van hun blad: ‘We apologize’; ‘We have 
come with empty hands’. Op de achtergrond horen 
we een soundscape met enkele simpele Schubert-
akkoorden, vooraf opgenomen op de fortepiano. 
Pas op het einde, in de laatste minuten, mag de 
pianoforte even uit zijn puur decoratieve functie. 
Fargion speelt zelf de Schubert-akkoorden die Bur-
rows prompt bekrachtigt met een ritmisch herhaald 
‘boum’, ‘boum’, ‘boum’. Er komt aan de hele spraak-
waterval van Cheap Lecture geen dansbeweging te 
pas. ‘Echte’ muziek is gereduceerd tot enkele ver-
dwaalde noten en ‘echte’ dans gaat niet verder dan 
een kleine stap naar voren. Het zijn hun woorden 
die dansen, hun blikken over en weer naar elkaar, 
naar het publiek, de bladen van de bundel in hun 
hand die ze na elke zin met een kleine zwaai op 
de grond gooien. Het is de humor die danst door-
heen de score. Op dezelfde manier maken ze van 
hun woorden, hun blikken en gooibewegingen mu-
ziek. Ze spelen niet met toonhoogte of volume; alles 
wordt ingezet op de kracht van ritme en timing. 

Timing

En het is die timing die Cheap Lecture deelt met de 
trilogie uit de twee vorige festivaldagen. Burrows en 
Fargion beheersen timing als weinig anderen, als de 
allergrootste clowns of komieken. Iemand noemde 
hen ooit de Laurel en Hardy van de avant-garde 
dans, maar dat doet tekort aan hun meerwaarde als 
dans- en muziekperformers. Hun werk hééft dat 
komische aspect dat vervat zit in de perfecte plaat-
sing van een blik, een zucht of één van de kleine 
typische hoofdbewegingen waarmee ze een woord 
of een bewegingsfrase afsluiten. Vooral Fargion is 
daar goed in, hij heeft ook de klassieke fysionomie 
van een clown, is klein, kaal, stevig gebouwd en met 
een ietwat treurige gelaatsuitdrukking. Kortom, het 
soort fysiek waar vrouwen met een welgeplaatst be-
oordelingsvermogen voor in katzwijm gaan. 

Aan de andere kant deinzen Burrows en Fargion 
terug voor een overdaad aan lachlust want ze wil-
len dat het publiek blijft beseffen dat hun werk een 
ernstig voorstel is.

Hun humor maakt immers deel uit van een ruimere 
betekeniskracht in hun werk. Werk dat overigens 
nauwelijks te beschrijven valt. Toen ik hen voor het 
eerst bezig zag, was ik maar wat blij dat ik er niet 
hoefde over te schrijven. De enige poging tot ver-
woording ging niet verder dan dat het is als kijken 
naar een spel waarvan je de regels niet kent, maar 
dat duidelijk zo plezierig is dat je er absoluut deel 
van wil uitmaken. In Maasmechelen geldt dat idee 
nog steeds. Er is iets in wat ze doen dat maakt dat je 
blijft kijken, vol verwachting over de volgende zet in 
hun ingewikkeld spel waar (vooralsnog) geen touw 
aan vast te knopen valt.

En laat het nu net die gecreëerde verwachting 
zijn die volgens musicologen de kern is van timing. 
Muziekwetenschapper Henkjan Honing stelt dat 
timing (het spel met tijdsruimte tussen twee noten) 
de aandacht van de luisteraar gaande houdt op een 
primitief cognitief niveau – fundamenteler dan wat 
harmonie of toonvorming kunnen teweegbrengen. 
En het bijzondere is dat diezelfde muziekweten-
schap de link maakt met het menselijke lichaam. 
Ik citeer even Honing in een brief over zijn pro-
ject voor computergenereerde muziek: ‘(...) ik ge-
loof dat we iets enorm belangrijks over het hoofd 
hebben gezien. Timing gaat natuurlijk niet alleen 
over het plaatsen van de noten, het gaat ook over de 
musicus zelf, en over wat sommigen “belichaamde 
muziek” noemen.’ *

Houding

Dat geldt absoluut voor Jonathan Burrows en Mat-
teo Fargion: het is de wijze waarop ze timing fy-
siek inzetten, die de aandacht vangt. En precies die 
specifieke ‘houding’ tegenover hun bewegingsma-
teriaal, -score en partituur maakt een belangrijke 
meerwaarde uit in hun werk.

Enerzijds maken ze hun bewegings- annex klank-
partituren opzettelijk zo ingewikkeld dat een perfecte 

* Henkjan Honing in: http://cf.hum.uva.nl/mmm/papers/honing-2004e.pdf
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uitvoering quasi onmogelijk is. Met die onmogelijk-
heid gaan ze vervolgens aan de slag, concentratie op 
scherp, want wíllen doen ze wel: ‘The best we can’, 
was één van de geritmeerde frasen uit Cheap Lecture.

Anderzijds staan ze zichzelf vanuit dit vertrek-
punt fouten toe. In hun meer bewegingsmatige 
voorstellingen is het resultaat een relaxte manier 
van bewegen. Ook als ze niet bewegen zorgt die 
zelfrelativerende ontspanning voor een aanstekelijk 
plezier dat bij de toeschouwer een directe betrok-
kenheid genereert. Je zou hun houding een wer-
kethos kunnen noemen met een hoog uitnodigend 
gehalte. In de hiërarchie tussen toeschouwer en 
voorstelling haalt die een glazen wand van moei-
lijkdoenerij naar beneden die de afstand met wat 
op het podium gebeurt, hoe abstract of onvatbaar 
ook, opheft.

Ook tegenover de virtuositeit van het bewegings-
materiaal, of net in het gebrek daaraan, spelen Bur-
rows en Fargion met het gegeven ‘houding’. Hun 
danstechnische mogelijkheden zijn erg verschillend: 
de geïncorporeerde balletachtergrond van Burrows 
maakt dat zijn lichaamsbeheersing veel preciezer is 
afgestemd dan die van Fargion en dat hij de neiging 
heeft om meer te doen, bewegingen vaker te her-

halen of ze sneller uit te voeren. Fargion is een on-
getraind beweger en brengt rust in het geheel door 
een zekere traagheid. Binnen die verschillen toont 
hun uitvoering de waardigheid van elk individueel 
kunnen. ‘The informal crashing into the formal‘ – 
een muziekprincipe van John Cage dat ze citeren 
in hun Cheap Lecture is op verschillende niveaus 
van toepassing – de virtuoze balletingesteldheid van 
Burrows tegenover het gebrek daaraan bij Fargion, 
hun virtuoze partituur tegenover het gebruik van 
‘dagelijkse’ bewegingen.

Wat ze op het podium teweegbrengen is samen 
te vatten in de frasen waarmee ze de toeschouwer 
bekogelen tijdens Cheap Lecture: ‘the right way into 
something produces time/space’. Of nog: ‘a mental 
space that goes beyond time/space’. Tja, hoeft het 
te verbazen dat de belangrijkste inspiratiebron voor 
Cheap Lecture de Lectures on Nothing is van John 
Cage? 

Na het festival in Maasmechelen werd bekend dat 
Cheap Lecture het eerste deel vormt van een nieuwe 
trilogie die het duo nog in 2009 op het podium wil 
brengen. Bovendien plant Jonathan Burrows in het 
najaar een theoretische publicatie waarin hij zijn 
werk toelicht. We wachten vol ongeduld.

Nieuwe verhoudingen

Wat ze doen werkt. Burrows en Fargion tonen een 
blije, open, intelligente manier om op een podium 
te staan, zonder dat er uitleggerigheid of grootse 
technische middelen aan te pas komen. Lichaams-
taal en klank volstaan. Hun ‘houding’ maakt ruimte 
vrij voor resonantie tussen werk, uitvoerders en toe-
schouwers, zonder dat er op artistiek vlak toegevin-
gen hoeven gedaan te worden. Mooi toch. 

Gezien op 17, 18 en 19 maart in cc maasmechelen en 
Kasteel Vilain XIIII in Leut.
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‘Ik wil de mensen weer omhelzen’, zei Jan Decorte 
in een interview met Humo. Na een paar jaar oor-
verdovende schrijfstilte klom de theatermaker uit 
het artistieke en persoonlijke dal, en keerde met 
een bewerking van Shakespeares The Winter’s Tale 
terug naar zijn Vlaamse, ‘kindlijke’ idioom. Reden 
tot hoerageroep, want door het voorgaande Mül-
ler/Traktor (2007) waaide nog een ijzige poolwind, 
niet enkel afkomstig van de rauwe teksten van de 
Duitse auteur en ontmoedigde utopist Heiner 
Müller (1929-1995). Een weinig vrolijke Decorte 
zocht ook zelf naar afstand tegenover het publiek 
en hij vond die moeiteloos: het hermetische Müller/
Traktor liet nauwelijks een straaltje licht binnen in 
de theaterzaal. Hoe anders is dit Wintervögelchen, 
waarin Decorte het kloppende, warme hart van de 
taal – zíjn taal – nieuw leven inpompt. ‘Ge kunt er 
u aan warmen’, aldus de meester zelf, al zouden wij 
dat het liefst doen met gesloten ogen en diep onder 
de dekens, terwijl Decorte ons zijn wintersprookje 
voorleest. De enscenering slaan we in dat geval lie-

ver over, maar laat de uitmuntende acteursploeg dat 
vooral niet persoonlijk nemen.

Het koude vogeltje uit de titel is de Siciliaanse ko-
ningin Hermione, die op beschuldiging van over-
spel door haar jaloerse echtgenoot ‘Koninkg S’ in 
een kerker wordt gegooid en daar in het kraambed 
sterft. Het pasgeboren kind, hoewel wel degelijk zijn 
eigen bloed, moet van de achterdochtige koning ter 
dood worden gebracht. De edele Antigonus krijgt 
de gruwelijke taak niet over z’n hart en brengt de 
baby naar het mythische land Bohemen, land van 
de vermeende liefdesrivaal ‘Konink B’. Het meisje 
Perdita groeit eenvoudig op, onbekend met haar af-
komst, en wordt verliefd op de zoon van Konink B. 
Intussen brengt het orakel van Apollo ‘S’ tot inkeer, 
maar zijn berouw lijkt te laat te komen... Een hoop 
mozartiaans aandoende verwikkelingen later volgt 
de opheldering van Perdita’s afkomst, de hereniging 
van het Siciliaanse gezin en een happy end met, naar 
goede Shakespeare-gewoonte, een dubbel huwelijk. 

Een koud vogeltje
wINTERVögELCHEN - bLoET/CoMP. MARIUS

Evelyne Coussens
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Warme taal 

The Winter’s Tale is alweer de zevende Shakespeare 
die Jan Decorte onder handen neemt. In een inter-
view met Marianne Van Kerkhoven verklaarde De-
corte ooit zijn bijzondere fascinatie voor de auteur: 
‘(…) het heeft misschien wel te maken met de tijd 
waarin hij leefde. Het theater en de opera waren 
toen nog erg jong: naïef, primitief, rudimentair. Je 
staat daar aan het begin van iets.’ Dat zoeken naar 
‘het begin’, de kern, de essentie, uit zich bij Decorte 
in eerste instantie in de taal. Hij vertimmert Sha-
kespeares proza tot een fonetische poëzie, die in 
een consequente doordenking uitmondt in onoma-
topeïsche taalbeelden als ‘fwiet fwiet’ of ‘kierewiet 
kierewiet’. Archaïsmen als een afsluitend ‘ik heb 
gezegd’ versmelten met het swingende ‘ga nu maar, 
salu’ tot een idioom dat poëzie en platvloersheid 
verenigt. Het zorgt voor een warm talenpalet, rijk 
aan schakeringen, waaraan niets menselijks vreemd 
is. Een tekst als een partituur: van het feit dat De-
corte zichzelf in de tekst ‘de zinger’ noemt, is geen 
woord gelogen.

Decortes keuze voor The Winter’s Tale is niet toe-
vallig. De narratieve structuur van Shakespeares 
verhaal hangt volgens kenners met haken en 
ogen aan elkaar. Stilistisch is het ambigu werk: 
oorspronkelijk uitgegeven als komedie, bevat het 
evenveel stijlkenmerken van een pastorale ro-
mance. Er is met andere woorden ‘een hoek af ’, 
en dat is een kolfje naar Decortes hand. Hij maakt 
gretig gebruik van de gaten in de tekst om er zijn 
eigen referenties bij aan te vullen. Wintervögelchen 
roept sterke reminiscenties op aan Sophocles’ Oe-
dipous Rex of Euripides’ Bacchanten – niet toevallig 
Decortes volgende theaterproject – terwijl kolde-
reske invallen als een ‘land van kamelen en eeu-
wige sneeuw’ recht uit ‘s mans verbeeldingskracht 
rollen. De aanvullingen verrijken het verhaal met 
mythologische en fantastische ladingen, zonder de 
verhaalstructuur aan te tasten. Naar eigen zeggen 
‘in amper vierhonderd minuten’ is Decorte erin 
geslaagd een bijzonder warrige Shakespeare uit te 
puren tot een voldragen en glashelder oerverhaal 
over liefde en haat, in een taal die enkel schijnbaar 
simpel is. 

Koude zaal

Decorte heeft nooit gehouden van complexe theater-
machinerieën. De enscenering van Wintervögelchen 
is opnieuw rudimentair: een houten doos, aan twee 
zijden open (refereert de open bovenzijde aan het 
Griekse openluchttheater?), met links en rechts een 
in- en uitgang. De vier acteurs zitten aan weers-
zijden van de box op scène: Marius-getrouwen 
Waas Gramser en Kris Van Trier, Herwig Ilegems 
en uiteraard Sigrid Vinks. Ze zullen mannen- en 
vrouwenrollen door elkaar spelen, met de nodige 
naamkaartjes en nepbaarden van dien. Decorte zelf, 
als ‘verteller’, zal de katheder links vooraan bedie-
nen. De hertengeweien op het voorplan herinne-
ren spontaan aan de ramskop in Claus’ Thyestes en 
plaatsen het geheel in een mythische tijd, die uit-
breekt ver buiten deze van Shakespeare. De plotse 
verduistering van het zaallicht, niet gaandeweg 
maar met een kordate ruk aan de schakelaar, zorgt 
voor een bruuske intrede in deze tijd.

De proloog is een liedje van de Oostenrijkse (links-
radicale) feministe Eva Jantschitsch. De hoofden 
van de acteurs knikken zachtjes mee met de char-
mante meisjesstem op het elektropoppy deuntje, 
ze kijken elkaar glimlachend aan. Het is een voor-
proefje van de naiëf-enthousiaste acteerstijl die de 
hele voorstelling lang de onderliggende pijnstroom 
zal ironiseren. Want luister naar de tekst:

Ich bekenne mich schuldig
die Welt tut mir weh.
[…]
Ja auch ich unterschreibe
nun die Petition.
Ich bin für mehr Logik,
für mehr Konzentration.
Rebelliere im Stillen,
diskutiere banal.
Wenn man vieles verliert,
ist dir vieles egal.
[…]
Drum singet ihr Vögel.
Tschiep Tschiep Tscharipp
Drum singet ihr Vögel,
denn ich sing jetzt mit.
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Tschiep Tschiep Tscharipp
Tschiep Tschiep Tscharipp
Tschiep Tschiep Tscharipp
Tschiep Tschiep Tscharipp

Het wat kinderlijke liedje kon de muzikale tegen-
hanger zijn van de schilderijen van Henry Darger 
(1892-1973), de eenzame, teruggetrokken ‘outsider 
artist’ uit Chicago wiens creaties getuigen van een 
beangstigende dubbelheid. Op zijn schilderijen 
worden zeven blonde meisjes met kleurige strikken 
in het haar onderworpen aan marteling en moord: 
onder de stilistisch vrolijk-onschuldige oppervlakte 
broedt een inhoudelijke wereld van eenzaamheid. 
Ook in het schrijven van Decorte, zelf lijdend aan 
bipolaire stoornissen, zijn onschuld en pijn ver-
vlochten:

de koninging
zie bleek
zeeft
trane
innaar 
oge
en ze
bibbert 
een beetje
[…]
ze wet
dasse
niks gedaan
hé
dasson
schuldig ist
[…]
o onge
lukkige
o koningin

Decorte neemt het woord. De hele voorstelling 
lang zal een eenvoudige lichtswitch de focus ver-
leggen van de verteller – weter, ziener, zinger – naar 
de houten box waarin gespeeld wordt. Dat laatste 
is erg letterlijk te nemen. ‘Op scène geldt de actu-
aliteit van de dingen,’ vindt Decorte. Het spel van 
de vier acteurs bezit een grote momentaniteit, alsof 
het ter plekke wordt bedacht en uitgevoerd – vier 
kinderen die in de verkleedkoffer zijn gedoken om 
tegelijkertijd te fantaseren én te spelen. Het ‘gro-

te’ spelen, de knullige, stuntelende wisseling van 
personages en scènes, de metacommentaar die de 
gebreken van het verhaal veruitwendigt (Herwig 
Ilegems/Antigonus, terwijl hij wordt opgevreten 
door een beer: ‘Dit is echt belachelijk’) installeren 
een ironische afstand tegenover het materiaal. Ge-
huld in volslagen zwarte pakken worden de acteurs 
onpersoonlijke marionetten, archetypes die aan één 
attribuut – een kroon, een baard – voldoende heb-
ben om hun personage labelen. Dat is een bewuste, 
politieke keuze. Het gaat immers niet om de indi-
viduele psychologie van de personages, wel om hun 
universele rol. Decorte zet een levend poppenthe-
ater op dat het verhaal abstraheert, om dichter bij 
de essentie ervan te raken. En die essentie is, zoals 
altijd, het leven zelf. 

Het gevolg is een gulle lach, want de acteurs spe-
len hun groteske rol schitterend. Herwig Ilegems 
en Kris Van Trier lijken als komisch duo geboren 
en getogen in de commedia dell’arte-traditie, Waas 
Gramser kan zo bij Eric De Volder aan de slag, 
kindvrouwtje Sigrid Vinks is nog steeds begiftigd 
met een magische uitstraling. Maar wat ons pijn 
doet in de enscenering is dat de tederheid van de 
taal van Jan Decorte geen recht wordt gedaan. De 
taal van Decorte is immers niét abstract, juist niet: 
ze staat dicht bij het hart, is warm, menselijk. Maar 
ze koelt zienderogen af onder de karrenvrachten 
ironie die over de scène worden uitgestort. Zoals 
Sigrid Vinks zelf aangaf in een interview met De 
Morgen: ‘De enscenering zit al in de schriftuur van 
de tekst zelf, door zijn demonstratieve manier van 
vertellen.’ Dat is de nagel op de kop. De expliciete 
manier van spelen, bovenop de al demonstratieve 
tekst, drijft de voorstelling naar de uiterste regionen 
van de vervreemding. Elke vorm van identificatie 
met de personages wordt radicaal onmogelijk ge-
maakt. Het zorgt ervoor dat Wintervögelchen meer 
fascineert dan ontroert. Universaliteit heeft in dit 
geval zijn prijs.

Decortes talige zinnenbeelden hoefden wat ons 
betreft niet zo nodig nog eens verbeeld te worden. 
Dit Wintervögelchen, hoe hartverwarmend ook op 
papier, blijft in de zaal een koud beestje.

Gezien op 17 december 2008 in de Kaaistudio’s, Brussel.
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‘Waarom?’ – het woord verschijnt als boventite-
ling op het projectiescherm alvorens het wordt 
uitgesproken door de zwarte man die, het gezicht 
verborgen achter een grote kap, alleen op de scè-
ne staat. Waarom? – dat was ook de hamvraag die 
de drie makers van FEBAR – auteur Michael De 
Cock van ’t Arsenaal, regisseur Michel Bernard van 
Théâtre de Poche en acteur Younouss Diallo van de 
Senegalese theatervereniging FOTTI – zich stel-
den. Waarom beginnen zoveel Afrikanen, jong en 
oud, aan de levensgevaarlijke onderneming om in 
gammele bootjes de oceaan over te steken richting 
Europa, goed wetende dat weinigen het halen? En 
waarom worden de bootvluchtelingen die de gru-
welijke beproevingen hebben doorstaan, hier niet 
met zorg en mededogen ontvangen maar botweg 
terug naar af gestuurd?

 
FEBAR is een sobere voorstelling die via uitgekien-
de theatrale middelen recht naar de essentie gaat. 

Een monoloog die diepgravende vragen durft stel-
len, toeschouwers betrekt in de horrorachtige maar 
al te reële ervaring van de overtocht, en ons en pas-
sant ook de verborgen achterkant van de bekende 
(media)problematiek van illegale migratie laat zien: 
onze eigen verantwoordelijkheid. De zoveelste ano-
nieme bootvluchteling op het nieuws of in de krant 
krijgt hier een gezicht en een stem. En kijk, wie had 
dat gedacht: het blijkt een mens. 

Het onderwerp van FEBAR is actueler dan ooit: het 
aantal vluchtelingen dat in rubberbootjes of houten 
sloepen de kusten van Europa probeert te bereiken, 
stijgt zienderogen. Het gaat om tienduizenden per 
jaar, en dit jaar veertig procent meer dan het vorige. 
Ook het aantal aangespoelde lijken stijgt, net als 
het aantal asielzoekers in opvangcentra en het aan-
tal gedwongen repatriaties. Maar wat zeggen ons de 
cijfers? We kunnen er nauwelijks personen in zien, 
laat staan dat we zicht krijgen op de ruimere pro-

Misselijkmakende monoloog van  
een bootvluchteling
FEbAR - FoTTI, THéâTRE DE PoCHE EN ’T ARSENAAL

Kristin Rogghe
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blematiek. Juist hierin is het dat FEBAR, tegen alle 
cynisme, onverschilligheid of onmacht in, overtuigt 
dat theater een relevante rol kan vervullen. 

Poverty industry

Waar de gangbare berichtgeving en beeldvorming 
in de media een comfortabele fysieke en men-
tale afstand tussen ‘wij hier’ en ‘zij daar’ instellen, 
wordt die in deze theaterervaring even opgeheven. 
Younouss Diallo staat frontaal voor ons op het po-
dium en legt getuigenis af. Weliswaar is het relaas 
van de jonge Senegalese vluchteling niet Diallo’s 
eigen levensverhaal, toch is niets ervan verzonnen. 
Ter voorbereiding van deze monoloog trok het ma-
kerstrio naar de kusten van Senegal, daar waar de 
bootvluchtelingen aan boord gaan. De Cock, Ber-
nard en Diallo spraken er met degenen die koste wat 
het kost de reis zouden aanvatten, met de mensen-
smokkelaars, met passagiers die al één of meer mis-
lukte pogingen achter de rug hadden en opnieuw 
hun kans waagden, met de achterblijvers. Uit al die 
interviews en waargebeurde verhalen destilleerden 
ze een tekst die de toehoorder meevoert op de tocht 
van het hoofdpersonage en zijn medereizigers. Wei-
nig grote woorden of abstracte theorieën, maar des 
te meer treffende details en veelzeggende anekdotes 
brengen de zwaarbeladen thematiek terug tot een 
persoonlijk verhaal dat zich ontrolt in het hier en 
nu. Tot in de meest zintuiglijke details worden de 
situaties opgeroepen: de allesdoordringende geur 
die een zieke medepassagier verspreidt, het zicht 
van zijn opgeblazen, levenloze lichaam dat blijft 
drijven wanneer het overboord wordt gegooid, de 
oorverdovende kakofonie van stemmen wanneer er 
paniek uitbreekt in de sloep. Hoewel het podium-
beeld heel de voorstelling lang nagenoeg hetzelfde 
blijft, spelen zich voor het geestesoog van de toe-
schouwer een hele reeks haarscherpe taferelen af, 
louter door de evocatieve kracht van de taal. Als de 
verteller beschrijft hoe alle inzittenden van de boot 
één voor één zeeziek worden – het is voor velen de 
eerste keer dat ze varen, en een houten prauw blijft 
niet bepaald stabiel in een wilde oceaan – kan je dat 
als toeschouwer bijna aan den lijve ervaren. 

Door de keuze voor een uitgepuurde scenografie, 
haast zonder decor, zonder videobeelden en zon-

der grote gebaren of verplaatsingen van de man in 
het midden van de scène, wordt alle aandacht ge-
concentreerd op de woordenstroom. Het enige ex-
traatje komt van muzikant Gerry De Mol, die ook 
live op het podium aanwezig is maar aan het zicht 
wordt onttrokken door een scherm, waarachter hij 
met zijn soundscapes de sfeer van de tekst versterkt. 

Dankzij het grotendeels auditieve karakter van de 
voorstelling omzeilt FEBAR het problematische 
van de visuele representatie van een heikel onder-
werp als vluchtelingen of humanitaire crisissen in 
het algemeen. In de spektakelmaatschappij waarin 
we leven wordt de ellende van overal ter wereld 
uitgesmeerd over de beeldbuis en de krantenpa-
gina’s. Het risico is niet zozeer dat we oververza-
digd en afgestompt geraken, maar veeleer dat we 
ons blindstaren op de aangrijpende oppervlakte 
van de beelden, zonder zelfs nog maar de vraag te 
stellen naar de achterliggende realiteit, oorzaken en 
verbanden. Niet alleen het feit dat we het lijden 
van de ander als emotioneel kijkvoer consumeren 
is dubieus, vooral met de beeldvorming zelf is iets 
grondig mis. Beeldvorming, ja, want onze percep-
tie van wat er aan de andere kant van de wereld 
gaande is, wordt netjes gestroomlijnd en in stere-
otiepe banen geleid. Dat valt bijvoorbeeld te mer-
ken bij grootscheepse geldinzamelacties voor het 
goede – verre – doel, en eens te meer als die door 
de media zelf worden opgezet. Zulke acties zijn 
gebaat bij een resem miserabilistische beelden van 
de (meestal zwarte) ander als straatarm, doodziek, 
hongerig en/of op de dool – in elk geval verloren 

FEBar, ‘t aRSEnaaL, théâtre de Poche en fottI 
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als wij hem niet edelmoedig ter hulp schieten met 
gulle giften. De poverty industry waarmee menig 
fotograaf zijn brood, en menig humanitaire orga-
nisatie zijn fondsen verdient, gebruikt bij voorkeur 
kiekjes van weerloze vrouwen en kinderen in grote 
nood, al dan niet angstig in de camera blikkend, 
maar vooral hulpeloos en monddood. Liefdadig-
heid floreert bij gratie van het propageren van een 
dualisme: wij hebben het goed en zij hebben het 
slecht. Uiteraard zonder daartussen enig oorzake-
lijk verband te suggereren.

Voicing the voiceless

De eenzijdigheid van de heersende beeldvorming 
is nefast voor de Afrikaanse bevolking, die gere-
duceerd wordt tot een onmondige massa, héél ver 
verwijderd van ons eigen zijn. Alsof ook zij geen 
mensen zijn met plannen en verlangens, een gevoel 
van eigenwaarde, vastberadenheid. Het hoofdper-
sonage in FEBAR is alleszins wel zo iemand: hij 
heeft gestudeerd, hij heeft zijn trots, hij heeft ver-
antwoordelijkheid. Zowaar een atypische Afrikaan, 
als we hem aftoetsen aan het gangbare mediadis-
cours. Maar voor de theatermakers die ter plaatse 
gingen kijken en luisteren, blijkbaar allesbehalve 
een buitenbeentje. De benadering van de vluchte-
lingenproblematiek in FEBAR is, dat mag intus-
sen duidelijk wezen, van een heel andere orde dan 
bekend van radio en TV. Niet dat de klemtoon op 
het medium tekst in plaats van beeld en het inter-
viewen van mensen ter plaatse vanzelf garant staan 
voor een grotere authenticiteit. Het verzamelen van 
informatie en ervaringen, en het omwerken van 
mondelinge bronnen tot een interessante theater-
tekst vereist wel degelijk een grote portie inzicht, 
fijngevoeligheid en métier. Op dit punt lijken de 
journalistieke ervaring van auteur De Cock en de 
filosofische en dramaturgische achtergrond van 
regisseur Bernard, die samen met acteur Diallo de 
tekst bewerkte tijdens het repetitieproces, elkaar 
wederzijds te hebben verrijkt. 

Voor Michael De Cock is het alvast niet de eerste 
keer dat hij een theatertekst baseert op research en 
getuigenissen, en ook niet de eerste keer dat hij de 
vluchtelingenproblematiek onder de loep neemt. 
Vanaf 2001 voerde hij drie jaar lang gesprekken met 

asielzoekers in België, wat in 2004 resulteerde in de 
monoloog Saw it on Television/ Didn’t Understand. 
Die semi-documentaire praktijk van theatermaken, 
die ook door enkele andere verwante gezelschap-
pen wordt toegepast (Braakland/ZheBilding, De 
Queeste), vormt een interessante meerwaarde in 
het Vlaamse theaterlandschap. Het uitgangspunt 
van dit soort theater wordt niet gevormd door het 
klassieke repertoire, door contemporaine toneel-
schrijfkunst of door acteursimprovisaties, maar 
door het dagelijkse leven – weliswaar zoals het be-
leefd wordt door mensen in bijzondere omstandig-
heden. Deze theaterpraktijk is dan ook een kwestie 
van voicing the voiceless – zoals Michael De Cock 
het zelf omschrijft. Wat FEBAR zo moedig, integer 
en relevant maakt, is dat het geen voorstelling is 
over of voor mensen op de vlucht, maar een mono-
loog van een bootvluchteling. Het is theater met 
een actuele én historische waarde, een alternatieve 
geschiedschrijving van onze tijd. Naar het model 
van de oral history baseert De Cock die theatrale 
geschiedschrijving op mondelinge bronnen die hij 
zelf ontmoet. 

Niet alleen inhoudelijk leveren de mondelinge 
bronnen de belangrijkste inspiratie voor FEBAR, 
ook vormelijk lijkt de monoloog geënt op de ma-
nier waarop de geïnterviewden hun verhaal doen. In 
een directe en onopgesmukte spreekstijl schakelt de 
verteller tussen wat zich afspeelt in hem en om hem 
heen. Zijn relaas maakt ook, net als in het spontane 
vertellen gebeurt, bokkensprongen in de tijd. Het 
begint in medias res, in een bootje middenin de volle 
zee, in de ondraaglijke spanning tussen afkomst en 
bestemming, in een impasse: de boot ligt stil, be-
weegt niet meer, niet vooruit en niet achteruit. Van-
op dat punt blikt de jongeman terug op de euforie en 
hysterie bij het inschepen. Hij vertelt hoe de veel te 
kleine boot meer dan tachtig passagiers inlaadt, on-
der wie twee jongetjes, een vrouw en haar zuigeling. 
Deze baby fungeert in het vervolg van de monoloog 
als een soort leitmotiv, het klankbord waaraan de 
verteller zijn woorden adresseert. Terwijl de boot de 
grote oceaan bereikt, denkt de verteller terug aan 
zijn leven in het dorp dat hij verliet, de situatie die 
onhoudbaar voor hem werd, zijn beslissing om te 
vertrekken en de gesprekken met angstige naasten 
die dat uit zijn hoofd probeerden te praten. In het 
eerste deel van de voorstelling praat Diallo rustig, 



coRPUS kUnStkRItIEk

74 75>> NAAR DE INHOUDSTAFEL 75

beredeneerd, met nauwelijks een stemverheffing. 
Maar naarmate de tocht vordert raakt zijn spreken 
geaffecteerd door de gruwelen waarvan hij getuigt, 
en de koortsachtige stemming die de overhand 
neemt aan boord krijgt ook hem meer en meer in 
zijn macht.

‘De juiste kant’

‘Febar’ betekent dan ook ‘koorts’ in Wolof, een Se-
negalese taal. Volgens de makers omschrijft deze 
titel het obsessieve verlangen van de Afrikaanse 
vluchtelingen naar een beter leven in het Westen. 
Maar koorts is altijd slechts een symptoom, een re-
actie van een organisme dat ontregeld is. De strate-
gie van een land als Italië – waarvan de kusten over-
spoeld worden door bootvluchtelingen – om alle 
middelen in te zetten op een ontradingspolitiek in 
Afrika zelf, faalt grandioos: het is als het bestrijden 
van een hoge koorts zonder om te kijken naar de 
oorzaken die van elders in het lichaam komen. Ook 
hier leggen de makers de vinger op de zere plek. 
Waar de gebruikelijke beelden van verre ellende 
de vraag naar onze verantwoordelijkheid en mede-
plichtigheid in dat lijden systematisch maskeren, 
en de reële mondiale verhoudingen van macht en 
interdependentie zelfs perverteren naar een gratuite 
relatie tussen een massa onmondige slachtoffers aan 
de ene zijde en hun milde weldoeners aan de ande-
re, schuwt deze theatervoorstelling de confrontatie 
niet. De tegenstelling tussen ‘zij daar’ en ‘wij hier’, 
die niets met elkaar te maken hebben, valt moeilijk 
vol te houden als je luistert naar FEBAR. Hetzelfde 
geldt voor de idee dat het vooral hun eigen interne 
problemen zijn – corruptie, stammenoorlogen, reli-
gieuze conflicten – die het leven ter plekke onmo-
gelijk maken en mensen op de vlucht jagen. Nee, 
de Senegalese jongeman komt ons droogweg ver-
tellen dat hij geen andere uitweg ziet dan het duur-
betaalde en levensgevaarlijke bootje naar Europa, 
omdat datzelfde Europa met grote industriële vis-
sersboten de meren en kusten leegvist en er voor de 
traditionele Senegalese vissers niets meer overblijft, 
terwijl de boeren worden genekt door de landbouw-
overschotten die het Westen in Afrika dumpt. Het 
hoeft niet met zoveel woorden te worden gezegd, 
maar eindelijk wordt eens niet verholen dat het de 

politieke, ecologische en economische voetafdruk 
van het westen is die het leven op het zwarte con-
tinent bedreigt. Voor de goedkope exotische vis in 
onze supermarkt en het krampachtige in evenwicht 
houden van onze landbouw en economie, betalen 
‘zij daar’ een buitenproportioneel hoge prijs. In het 
dorp van de verteller is geen werk meer te vinden, 
geen inkomen om zijn familie te onderhouden. De 
enige gulle broodheer die enkele uitverkoren ge-
zinnen in zijn omgeving begunstigt, heet Western 
Union: cheques die uit Europa komen vanwege fa-
milieleden die erin geslaagd zijn zich aan ‘de juiste 
kant van de aardbol’ te vestigen. Geen wonder dat 
ook hij, ondanks alle gevaren, zijn kans wil wagen 
om daar te geraken.

Na dagenlang zwalpen op de oceaan, waarin ziektes 
zijn uitgebroken, doden overboord zijn gegooid als 
ongewenste ballast, en de wanhoop de opvarenden 
heeft overmand omdat de beschadigde sloep nu stil 
lijkt te liggen op volle zee, doemt er plots hoop op 
aan de einder: een grote Europese boot. De vertel-
ler herinnert zich nieuwsitems over blanke surfers 
die vermist raken op zee, waarbij onmiddellijk hele 
horden mensen worden gemobiliseerd voor dagen-
lange zoek- en reddingsacties. De vluchtelingen 
schreeuwen om hulp, om redding. Een versterkte 
stem uit de boot antwoordt: ‘We have no permis-
sion to do that’. 

De voorstelling van De Cock, Bernard en Diallo 
spreekt geen moralistische of belerende boodschap-
pen uit, maar presenteert op een eenvoudige ma-
nier een verhaal dat waar gebeurt – mogelijk op dit 
eigenste moment, ergens op zee. De voorstelling 
houdt zich ver van de sensatiezucht van de miserie-
industrie en brengt geen instant schokeffect teweeg. 
Eerder nestelt zich vanaf het eerste moment een 
gevoel van onbehagen in de toehoorder, dat tijdens 
het relaas enkel maar kan groeien. Als het publiek 
na het open einde de zaal verlaat met een licht mis-
selijk gevoel in de maag, is dat misschien niet alleen 
door de meeslepende beschrijvingen van de tocht 
over woelige wateren, maar ook van schaamte.

Gezien op 28 november 2008 tijdens het Moussem Festi-
val in de Beursschouwburg, Brussel.
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Al een aantal jaren maakt het sociaal-artistieke ge-
zelschap de Unie der Zorgelozen twee verschillende 
soorten voorstellingen. Enerzijds zijn er de ‘wijk-
projecten’ waarbij het grootste deel van de ploeg 
het podium deelt. Een bezetting van een veertigtal 
acteurs en muzikanten is daarbij eerder regel dan 
uitzondering. Natuurlijk is het een door en door 
politieke keuze om niemand uit te sluiten, zelfs 
de ‘valse’ zangers niet, of de acteurs met planken-
koorts. Voor de zogeheten ‘doorstroomprojecten’, 
zoals Actuaris, de laatste voorstelling van de Unie, 
worden de medewerkers wel geselecteerd op basis 
van acteerkwaliteit en artistieke identiteit. 

Deze verschillen op vlak van het productieproces 
hebben een enorme invloed op het eindresultaat. 
Zo vergt werken met een grote groep op scène dui-
delijke richtlijnen. Dat maakt het veel moeilijker 
om terug te komen op eerder gemaakte keuzes. Bij 
te veel twijfel dreigt het schip immers stuurloos te 

zwalpen. De ‘doorstroomprojecten’ geven de Unie 
daarentegen de kans om voluit te experimenteren, 
om grotere stappen te zetten in haar artistiek par-
cours. De regisseur van het gezelschap, Geert Six, 
hoeft bovendien niet meer eerste kapitein te spelen 
opdat het scheepsvolk niet aan het muiten slaat. Hij 
kan een groot stuk van de controle over het eind-
product afgeven aan de acteurs, die in feite mede-
kunstenaars worden.

Die distributie van creatieve inbreng en verant-
woordelijkheid voert de sociaal-artistieke praktijk 
steeds verder weg van de sociale hulpverlening 
vanwaaruit zij is ontstaan. De opvatting van het 
sociaal-artistieke als hulpmiddel heeft al een groot 
aantal artistieke wangedrochten doen ontstaan, die 
de ongelijkheid in stand houden, in weerwil van de 
nobele bedoelingen van de makers. De steeds aan-
gehaalde slagzin ‘een stem geven aan stemlozen’ 
gaat uit van het onderscheid tussen stemhebbenden, 
hulpverleners, en stemlozen, hulpbehoevenden. De 

Nieuwe partituur gezocht
ACTUARIS - UNIE DER ZoRgELoZEN

Sébastien Hendrickx

actuaris, Unie der zorgelozen - foto Juan Vervliet
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sans-papier verschijnt enkel als sans-papier ten to-
nele, terwijl hij het misschien liever over zijn pas-
sie voor de poëzie van Poesjkin wou hebben. Het 
vernauwen van de subjectiviteit van de maatschap-
pelijk kwetsbare tot zijn kwetsbaarheid herhaalt de 
bestaande ongelijkheid nog eens op het podium en 
bestendigt die daardoor. Het is niet de voorstelling 
die de speler moet ‘helpen’, maar omgekeerd. De 
speler kan de voorstelling vooruit helpen met zijn 
creatief potentieel. 

Toekomst

In het maakproces van Actuaris konden de acteurs 
een schriftje mee naar huis nemen waarin ze kran-
tenknipsels, schrijfsels of tekeningen verzamelden 
rond de vraag: ‘Hoe zie jij de toekomst?’ De voor-
stelling vertrok van de figuur van de actuaris. Aan 
de hand van een analyse van het verleden peilen 
actuarissen naar mogelijke toekomstscenario’s en de 
daarmee verbonden (in de eerste plaats financiële) 
risico’s. Zowel de overheid als verzekeringsmaat-
schappijen, consultingbureaus, banken, enzovoort, 
doen beroep op hun diensten. In de aanloop naar 
de voorstelling namen de acteurs dus even de rol 
van actuaris op zich. Van het eindresultaat valt af 
te lezen dat het samen smeden van dit heterogene 
materiaal tot één breder verhaal geen sinecure was. 
Dat maakt van Actuaris nog geen mislukte voorstel-
ling. De moeizame zoektocht naar samenhang werd 
er net het belangrijkste vormelijke en inhoudelijke 
thema van. 

Aan de speelplek van Actuaris kleeft het stof van het 
verleden. Achter de gevel van een doodgewoon rij-
huis in Kortrijk gaat een onvermoede schat schuil: 
de Scala, een oude, leegstaande danszaal. Dat is al 
een decor op zich, moeten ze bij de Unie gedacht 
hebben en ze voegden enkel een aantal verweerde 
houten meubels toe, plus vijf witte doeken waarop 
een jonge kunstenaar tijdens de voorstelling reus-
achtige insectenlijven schildert. Bij aanvang vuurt 
Actuaris de meest uiteenlopende personages, speel-
stijlen en tekstflarden op ons af. Zo zet een waardige 
dirigent op leeftijd een verhaal aan over een man in 
een korenveld, maar algauw wordt hij onderbroken. 
Langs de kant zit een vrouw met een brood onder 

de arm schichtig om zich heen te kijken. Ze waar-
schuwt ons op een fluistertoon: ‘Opletten! Ge moet 
opletten!’ Compleet ongepast is de clown die vro-
lijk de scène op wandelt en zijn hoed afneemt voor 
het publiek: ‘Elk zijne goeienavond!’ Een bejaarde 
vrouw in een witte bruidsjurk zingt: ‘Taraa! Taraa!’ 
Etcetera. Het bonte gevolg lijkt wel uit een schil-
derij van Ensor gestapt. We krijgen de indruk dat 
we met de introductie van elk nieuw personage bin-
nenvallen in een nieuw verhaal, in medias res, zonder 
te weten wat er aan het fragment voorafging of wat 
erop zal volgen. Onbegrip kan heel functioneel zijn 
binnen de communicatie tussen kunstwerk en pu-
bliek, tenminste als de vorm van dat kunstwerk des-
ondanks blijft fascineren. In het geval van Actuaris 
spoort mijn onbegrip mij aan om verder te kijken, 
aandachtig te zijn, toch naar mogelijke verbanden 
op zoek te gaan.

actuaris, Unie der zorgelozen - foto Juan Vervliet
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De hoge abstractiegraad van de voorstelling en de 
grote interpretatievrijheid voor de toeschouwer 
onderscheiden de doorstroomprojecten van de 
wijkprojecten. Die laatste worden doorgaans op-
gehangen aan een oud volksverhaal dat naar he-
dendaagse politieke situaties wordt vertaald. Alle 
artistieke middelen worden ingezet om die verha-
lende lijn zo helder mogelijk uit de verf te laten 
komen. Met zoveel volk op scène lijken massacho-
reografieën, zangpartijen, collectieve uitingen van 
verontwaardiging onvermijdelijk. De personages 
zijn vaak niet meer dan vlakke schetsen aange-
zien hun groepsidentiteit prevaleert. Ondanks een 
aantal vormelijke overeenkomsten onderscheiden 
de wijkprojecten zich op inhoudelijk vlak toch 
duidelijk van het politieke vormingstoneel van de 
jaren zeventig, alleen al doordat ze soms begrip 
opbrengen voor de leiders en vlammend kritisch 
staan tegenover het volk. Toch laat de vorm van 
deze voorstellingen vaak te weinig autonomie aan 
de toeschouwers. Meer zit er voor hen niet in dan 
samen met de muzikanten en de spelers het bo-
bijntje van de vertelling te ontrollen. Zoals eerder 
aangestipt laten de doorstroomprojecten door het 
beperkte aantal spelers en hun uitgebreidere erva-
ring meer experiment en dissonantie toe. De indi-
viduele toeschouwer wordt uitgedaagd om er het 
zijne van te denken. Doorheen deze grillige vorm 
lijken de doorstroomvoorstellingen een ander ver-
haal te vertellen dan de wijkprojecten. Zowel op 
scène als in de publieksruimte staat het individu en 
niet de groep centraal. 

Status quo

‘La Partitura Universale!’ roept de dirigent ergens 
halverwege de voorstelling uit, terwijl hij onbe-
holpen met zijn dirigeerstokje zwaait. Hij slaagt er 
maar niet in om het verdeelde koor van stemmen 
op de scène bijeen te krijgen voor één gezamenlijk 
lied, één gemeenschappelijke uitspraak. Elk perso-
nage sluit zich op in zijn rol en men is nauwelijks 
tot communicatie met de anderen in staat. ‘Iedereen 
speelt wat ie moet spelen!’ flapt de brave huisvrouw 
er plots uit. Het universum van Actuaris wordt ge-
kenmerkt door een status quo. Om die toestand te 

doorbreken, de toekomst met volle moed tegemoet 
te treden, is men te angstig, te gemakzuchtig en 
vooral veel te verdeeld. Toch lijkt er na verloop van 
tijd iets te kantelen. Na ettelijke monologen rea-
geert een personage plots op de woorden van een 
ander, weliswaar met een bitse snauw. Wanneer de 
clown met het zoveelste mopje komt aanzetten om 
de sympathie van het publiek te winnen, bijt de be-
jaarde bruid hem het volgende toe: ‘Al onze nieuwe 
woorden recupereer je gij!’ Een sneer naar de amu-
sementsindustrie? Naar de spektakelmaatschappij 
die zich elke uiting van subversie toe-eigent? Het 
twistgesprekje valt nauwelijks een dialoog te noe-
men, maar het is tenminste iets. Er komt discussie 
in het spel, een teken dat de individuen op scène 
zich bewust zijn van elkaars aanwezigheid. En de 
woorden van de vrouw komen uiteindelijk ook aan. 
De clown reageert erop door zijn hele trukendoos, 
al de gadgets die verstopt zitten in zijn binnenzak-
ken, in de grote vuilnisbak op scène te kieperen. 
Genoeg gelachen.

Samen met het aantal toenaderingen tussen de 
personages stijgt ook de leesbaarheid van de voor-
stelling. Alsof ze geleidelijk aan, aarzelend een taal, 
nee vertalingen vinden om met elkaar en met ons te 
dialogeren. De sprong die Actuaris maakt aan het 
einde, na zo’n langzame aanloop van non-commu-
nicatie naar discussies en vertalingen, is spijtig ge-
noeg volledig ongeloofwaardig. Plots staat iedereen 
mooi op een rijtje naast elkaar, als een hechte groep, 
te marcheren zonder vooruit te gaan. De blik op 
de toekomst gericht. Alsof zoveel wantrouwen en 
conflict toch nog met een hoopvolle noot dient te 
worden afgesloten.

Net als zijn spelers zou het sociaal-artistieke the-
ater zich van zijn eigen etiketten kunnen ontdoen, 
experimenteren, nieuwe allianties aangaan. Het zou 
zichzelf kunnen bevrijden van de druk om maat-
schappelijk nuttig te zijn en de sociale cohesie te 
bevorderen, of om een lichtpuntje te bieden in de 
kommer en kwel van alledag. Alsof de zinloze, con-
flictueuze, spilzuchtige kunst enkel aan een ‘elite’ 
zou mogen toebehoren!

Gezien op 25 april 2009 in de Scala, Kortrijk.
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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 
summerschool dramaturgie, toneelschrijven of kunstkri-
tiek. Onder intensieve begeleiding van professionals krijg 
je de mogelijkheid om je vaardigheden in een van deze 
disciplines verder te ontwikkelen. Ons doelpubliek: en-
thousiastelingen die al een eerste stap hebben gezet in 
schrijven/recenseren/dramaturgie maar die hun ervarin-
gen graag willen uitbreiden en uitdiepen. Summerschool 
’09 loopt gedurende de hele periode van het festival, 
dat van 27 augustus tot en met 5 september plaatsvindt 
in en rond het Kaaitheater in Brussel. Het programma 
bestaat uit intensieve workshops met de begeleiders per 
discipline, een bezoek aan zes voorstellingen, kruisbe-
stuivingssessies tussen de verschillende disciplines en 
momenten om individueel te werken. Verder zijn er ont-
moetingen met makers uit de Keuze ’09 van Het Theater-
festival, salons en andere verdiepingsmogelijkheden. De 
resultaten van de Summerschool ’09 krijgen een plaats 
in de Dagkrant van het festival. 

In samenwerking met Schrijverspodium, Villanella en 
Het Theaterfestival.

Praktisch

Datum: van 27 augustus tot en met 5 september
Plaats: in en rond het Kaaitheater, Sainctelettesquare 
20, 1000 Brussel
Meer info: bart@theaterfestival.be

waar was u in de jaren ’80?
Toneelstof III – The Wonder Years 
30|08|2009
kaaitheater

Soms kan het helpen om eens achteruit te blikken. 
Waar komt ons theater vandaan? Wat leverde het op? 
De afgelopen jaren plooide Toneelstof de jaren ‘60 en 
‘70 open, nu zijn de jaren ‘80 aan de beurt: de ground 
zero van de Vlaamse podiumkunsten. Een hele gene-
ratie, geboekstaafd als de Vlaamse Golf, veroverde het 
buitenland met allerlei experimenten, bijzondere grens-
ervaringen, diepe tekstanalyse en een nieuwe kijk op 
het lichaam. Na de jaren ‘80 leek niks nog hetzelfde. 

Toneelstof III – The Wonder Years wordt een gevulde 
avond die op deze tijd terugblikt, door de bril van ruim 
twintig jaar later. Karlien Vanhoonacker en Wouter Hil-
laert van Toneelstof gaan in gesprek met onder meer 
Frie Leysen, Pol Dehert en Wim Vandekeybus. Didi de 
Paris sluit het gelag met zijn beeld van toen. Verder 
wordt de nieuwe Toneelstof-dvd voorgesteld en geven 
Geert Opsomer, John Zwaenepoel en Joost Vandecas-
teele hun kijk op het materiaal. Stef Lernous en Maria-
Clara Lobos gaan er artistiek mee aan de slag.

Toneelstof is een meerjarig erfgoedonderzoek van Thersi-
tes, Vereniging van Vlaamse Podiumcritici, naar het visu-
ele geheugen van het Vlaamse theater, in samenwerking 
met Documenta, het Theaterfestival en VTi. Vanaf volgend 
seizoen (editie jaren ‘90) zal VTi dit traject overnemen. 

Praktisch

Datum: zondag 30 augustus van 20:30-23:00 
Plaats: Kaaitheater
Tickets kosten 6€ en zijn te koop bij Kaaitheater
Meer info: www.toneelstof.be

SEPTEMbER

what’s art got to do with it?! 
Laaglandse podiumkunsten in een 
veranderende wereld
03-04|09|2009
brussel, Amsterdam

Economische, ecologische en sociale ontwikkelingen 
veranderen de wereld – doen vastliggende referentie-
kaders wankelen – en dat laat de podiumkunsten niet 
ongemoeid. Daarom organiseren wij twee denkdagen 
over uitdagingen en langetermijnvisies over de plek 
van de podiumkunsten in de samenleving van morgen. 
Sprekers uit diverse disciplines lanceren prikkelende 
stellingen, houden vurige pleidooien en doen voorstel-
len voor het veranderende (podium)kunstenlandschap. 
Zo spreekt Rob van Kranenburg (auteur en filosoof) 
over ‘Het lichaam in het Internet der Dingen’ en zal Pim 
van Klink (freelance consultant / Universiteit Antwer-
pen) het hebben over Kunst en Crisis. Surf naar www.
vti.be voor het volledige programma.

Een organisatie van VTi, Theater Instituut Nederland, 
De Brakke Grond, Het Theaterfestival (Vlaanderen en 
Nederland) en de Commissie Cultureel Verdrag Vlaan-
deren-Nederland.
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Praktisch

Datum:  
- donderdag 3 september van 10-17u in de Brakke 
Grond, Amsterdam 
- vrijdag 4 september van 10-17u in Kaaitheater, Brussel
Meer info en inschrijvingen: www.vti.be. We willen 
iedereen aanmoedigen om de 2 dagen bij te wonen. 
Daarom leggen we ook vervoer in tussen de twee ste-
den. Een dag kost 20€ (inclusief lunch). Deelname aan 
beide dagen kost 50€ (inclusief lunches en vervoer). 

Platform Dans
10|09|2009
de Pianofabriek, brussel

Sinds twee jaar komt een aantal dansprogrammatoren 
– informeel en op regelmatige basis – samen om elkaar 
te informeren over tendensen in het veld, om prospec-
tie-ervaringen uit te wisselen, om tournees op te zetten 
en om jonge makers een plateau aan te bieden. Deze 
collega-groep dans wil graag het gesprek aangaan met 
makers, gezelschappen en producenten uit het Vlaamse 
dansveld. Vanuit een grote nieuwsgierigheid naar huidige 
en nieuwe plannen van makers en producenten, nodigt 
ze alle geïnteresseerden – samen met VTi en VVC (Ver-
eniging Vlaamse Cultuurcentra) – van harte uit op een 
informeel ontmoetingsmoment. Het is de bedoeling om 
informatie uit te wisselen en eventuele concrete plannen 
te smeden, maar in de eerste plaats om kennis te maken. 
Wij hopen dat deze ontmoeting een inspirerende aanzet 
kan zijn om de krachten te bundelen en vooral om dans 
in Vlaanderen nog duidelijker op de kaart te zetten.

Praktisch

Datum: donderdag 10 september van 10:00-14:00
Plaats: de Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Brussel 
(Sint-Gillis)
Meer info volgt eind augustus op www.vti.be

okTobER

First Aid bXL
23|10|2009
beursschouwburg

Workshops, ontmoeting en gesprek voor beginnende 
kunstenaars en al wie hen wil begeleiden.

In het kader van het Batârd festival.

Meer info: maarten@vti.be

NoVEMbER

klimaatconferentie 2
19|11|2009
gent

Wat doet u voor het klimaat? Met deze vraag kondigde 
VTi vorig jaar in Courant 87 de klimaatconferentie 
aan. Samen met Kaaitheater kwam een programma 
met enkele lezingen en drie praktijkgerichte sessies 
tot stand. Een aantal sprekers brachten praktijkvoor-
beelden uit het Verenigd Koninkrijk. Collega’s gaven 
een voorzet tot een gesprek over ecobewust produce-
ren versus artistieke vrijheid en ecobeheer. De confe-
rentie en het Courantdossier over podiumkunsten en 
klimaatverandering vormden samen de aftrap van de 
werkgroep EcoPodia die in januari 2009 van start ging. 
Op langere termijn wil VTi de Vlaamse podiumsector 
stimuleren om, voor zover dat nog niet het geval is, een 
duurzame reflex te ontwikkelen die op alle niveaus van 
het artistieke werk van toepassing is. De leden van de 
werkgroep EcoPodia zijn op verschillende plekken in 
de sector actief: als kunstenaar of programmator, in 
communicatie of productie, als gebouwenbeheerder of 
podiumtechnicus. Dankzij deze veelstemmigheid ont-
wikkelde zich een bijzondere dynamiek. Tegelijk legt VTi 
contacten met andere actoren binnen de brede cul-
tuursector in Vlaanderen en komt een uitwisseling van 
kennis en praktijkervaring op gang. In november maken 
we met de podiumsector een tussentijdse balans op 
van een jaar pionieren. De thema’s productie en pro-
grammatie, beheer, communicatie, mobiliteit en beleid 
worden verder uitgespit.

Praktisch

Datum: donderdag 19 november
Plaats: Gent
Meer info volgt in de loop van september. Neem 
alvast een kijkje op www.vti.be/klimaat.

NIEUwSbRIEF VTi
Wil je via mail op de hoogte blijven van 
al onze activiteiten, schrijf je dan nu in 
op onze 2-maandelijkse nieuwsbrief via 
www.vti.be.
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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, Maarten Soete, Carmen Van 
Cauwenbergh, Nikol Wellens

CoURANT#90

Coördinatie dossier: Joris Janssens
Redactie: Marijke De Moor, Joris Janssens, 
Ann Olaerts
Eindredactie: Jef Aerts, Marijke De Moor, 
Joris Janssens, Walter Provo
Beeldbijdrage p. 54-57: Thomas Bellinck 
Thomas Bellinck studeerde dit jaar af aan de 
afdeling drama van het RITS en begeleidde van 
december 2008 tot april 2009 mee de bezetting en 
hongerstaking van sans-papiers aan de VUB
Vormgeving: Gunther Fobe, www.tiktaalik.be
Druk: SintJoris
Courant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier.
ISSN 0776-1198

PLoEg VTi

Eind juni rondde Bart Ooghe zijn opdracht af als 
medewerker van het BOM-vl project. We wensen 
hem veel succes in zijn nieuwe job. Carmen Van 
Cauwenbergh komt de ploeg tot eind september 
versterken als projectmedewerker.

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€. 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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SErISSE, ’t aRSEnaaL en fottI - foto Stef Depover

Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
tel. +32 2 201 09 06
fax +32 2 203 02 05

www.vti.be


