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Podiumkunst en publiek, de relatie is zo evident dat 
het eigenlijk geen topic zou moeten zijn. theater 
bestaat al 2.500 jaar en steeds bij gratie van het 
publiek. Pas voor een publiek komt een voorstelling 
tot leven. om die reden kun je ook niet repeteren 
voor een voorstelling, zegt een theatermaker ver-
derop in deze Courant. 

tegelijk is die zo evidente relatie tussen kunst en 
publiek doorheen die hele geschiedenis ook altijd 
een heikele kwestie geweest. ‘applaus wordt vaak 
aan banden gelegd of gemanipuleerd,’ schrijft lars 
Kwakkenbos verderop. ‘Bij de Grieken en romei-
nen was dat al zo.’ in de oudheid was participa-
tie al politiek gevoelige materie, en dat is tot op 
vandaag het geval. Zeker naarmate publieke over-
heden zich actiever zijn gaan bemoeien met de 
ondersteuning van de kunsten, is participatie meer 
dan ooit een cultuurpolitiek issue geworden. 

dat is bij ons in Vlaanderen niet anders. in de ja-
ren zestig en zeventig heette het ‘cultuurspreiding’. 
Je had ‘spreidingsgezelschappen’ en er werd een 
heel circuit van cultuurcentra uit de grond gestampt 
om hun werk te lande te tonen. recenter was er het 
zogenoemde participatiedebat, dat toenmalig cul-
tuurminister anciaux rond de millenniumwissel op 
gang trapte met een vlammende speech in Vooruit. 
die toespraak lokte controverse uit, maar tien jaar 
later kun je niet anders dan constateren hoeveel er 
is gebeurd. Veel huizen hebben hun communicatie 
en publieksbemiddeling geprofessionaliseerd. er 

zijn steeds meer kunsteducatieve en sociaal-artis-
tieke praktijken. er is geïnvesteerd in publiekson-
derzoek dat laat zien hoe divers publieken zijn, 
en in een divers instrumentarium om daarop in te 
spelen. en intussen gaat de kunstenaar nog steeds 
avond na avond opnieuw in gesprek met zijn of 
haar publiek.

tegelijk lijken de uitdagingen vandaag groter dan 
ooit. de samenleving verandert snel, en het po-
tentiële publiek verandert mee. en ook de relatie 
tussen kunst en publiek roept vandaag vragen op. 
Bij onze noorderburen worden revanchistische be-
zuinigingen gelegitimeerd door te verwijzen naar 
een verondersteld gebrekkig ‘draagvlak’. de kaal-
slag in nederland laat zien wat een populistisch 
kunstenbeleid vermag, maar is misschien ook indi-
catief voor een bredere verschuiving in de relatie 
tussen de overheid en de artistieke praktijk die zich 
ook in andere landen kan voordoen. 

in tijden van bezuinigingen staat de legitimering 
van subsidies voor de kunsten onder toenemende 
druk. daarbij blijken de verworvenheden van de 
kunstensector niet meer evident. lange tijd bestond 
er in de leidende kringen van de samenleving een 
consensus over het belang van kunst als beschaven-
de factor. het theater heeft met andere kunstvormen 
gemeen dat het zijn centrale plek in de maatschap-
pij kwijtgeraakt lijkt. Moet het dan in concurrentie 
gaan met andere vormen van vrijetijdsbesteding? 
of moet het – in weerwil van die tijdsgeest – zijn 
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Let op wanneer je vanavond begint te klap-
pen. Applaus is iets gevaarlijks. Theater-
makers hebben er altijd een moeilijke 
relatie mee gehad. Elke acteur of auteur 
wil applaus, zou je denken, maar de ge-
schiedenissen van theater en andere me-
dia vertellen iets anders. 

applaus wordt vaak aan banden gelegd of gema-
nipuleerd. Bij de Grieken en romeinen was dat al 
zo. Keizer nero richtte een school voor applaus 
op en wanneer hij op tournee ging om concerten 
te geven, nam hij vijfduizend man met zich mee. 
in frankrijk noemen ze zo’n groep professionele 
klappers een claque. naar verluidt waren de voor-
mannen van achttiende- en negentiende-eeuwse 
claqueurs erudiete burgers en liepen ze er goed 
gekleed bij.

Vroeger werd enkel geapplaudisseerd voor mensen 
die tijdens een stuk op de scène hadden gestaan. 
de eerste auteur die sinds de oudheid applaus in 
ontvangst nam, zou Voltaire zijn geweest.

Banissons les applaudissements, le spectacle est 
partout! deze idee was in mei ‘68 in de straten 
van Parijs te lezen. Kunstenaars en theatermakers 
hebben haar in de praktijk proberen te brengen. 
Performances vinden meestal niet op een scène 
plaats, wat applaus minder evident maakt. som-
mige stukken beleef je vandaag individueel of met 
een koptelefoon op. anderen worden gecreëerd 
voor voorbijgangers, ergens op een plein of in een 
straat van een grote stad, en daar azen ze op on-
gemak of verbazing, eerder dan op bewondering.

Wie applaudisseert, wordt een publiek (1). in her-
bergen, die plekken van plezier en ontucht waren, 
werd vroeger wellicht het hardst geapplaudisseerd 
– vandaag gebeurt dat in voetbalstadions. in de 
vijfde en zesde eeuw van onze jaartelling klonk in 
kerken nog vaak applaus, maar nadien verdween 
het geleidelijk aan uit het huis van God. doorheen 
de geschiedenis van theater en opera hebben men-
sen zich soms ook afgevraagd of het applaus niet 
beter wordt afgeschaft. diderot echter beklaagde 
zich er in 1758 al over dat het theater te gediscipli-
neerd werd: ‘Vijftien jaar geleden heerste in onze 
theaters nog tumult. de kilste geesten ontdooiden 
zodra ze binnenkwamen, en de verstandigen on-

der ons deelden er min of meer de vervoering van 
de gekken. [...] Vandaag komt men koeltjes bin-
nen, men luistert koeltjes, men gaat koeltjes terug 
naar huis en waar dat zal eindigen, weet ik niet.’1

Kardinaal richelieu liet de spektakels die de tijdge-
noten van Zonnekoning lodewijk XiV te zien kre-
gen, indelen in drie categorieën – die van de aris-
tocratie, die van de honnêtes gens, en die van de 
commerçants en lakeien. richard Wagner dimde 
in Bayreuth de lichten en maakte het publiek on-
zichtbaar. Vandaag is er meestal geen echt publiek 
meer aanwezig: mensen kijken thuis tv en stuurden 
de afgelopen jaren veel sms’jes om te laten weten 
welke zanger(es) of misskandidate ze goed vonden 
of wie een huis uit moest. Van de mensen die aan 
de vooravond van de franse revolutie de parter-
res in Parijs bevolkten, zou het merendeel vandaag 
niet meer naar onze kunstencentra komen. hegel, 
die ooit voorstelde om het publiek af te schaffen, 
lijkt zijn zin te hebben gekregen.

Wie applaudisseert, wordt een publiek (2). de af-
gelopen jaren horen we vaak een heimwee naar 
het applaus en naar een duidelijk onderscheid tus-
sen publiek en scène. naar een nieuw onderscheid 
misschien ook, tussen het leven en de kunst. naar 
een eigen rol voor de kijker? Want hef je die rol 
niet op, als je hem een rol geeft in het stuk dat hij 
komt bekijken? Vroeger beïnvloedde het applaus 
sterk hetgeen op de scène te zien en te horen was. 
spektakels werden onderbroken of acteurs dienden 
iets anders te spelen dan hetgeen was gepland. 
Wat zou een achttiende-eeuwse theaterganger vin-
den van het applaus in onze tv-studio’s?

‘er brak spontaan applaus uit.’ Wat is dat, een 
spontaan applaus? Bestond dat vroeger al, of was 
het de evidentie zelve en hoefde niemand er een 
naam voor te bedenken? interessant is ook het 

1. ‘il y a quinze ans que nos théâtres étaient des lieux 
de tumulte. les têtes les plus froides s’échauffaient en 
y entrant, et les hommes sensés y partageaient plus 
ou moins le transport des fous. ( ... ) aujourd’hui, 
on arrive froids, on écoute froids, on sort froids, et 
je ne sais où l’on va.’ (denis diderot, ‘réponse à 
la lettre de Madame riccoboni’, geciteerd in: huet, 
Marie-hélène. rehearsing the revolution: the staging 
of Marat’s death, 1793-1797 Berkeley: university of 
California Press, 1982: 31-32)

rol als publieke denktank maximaal uitspelen, als 
een van de weinige plekken in onze samenleving 
waar nog vrij kan worden nagedacht over alle as-
pecten van het menselijke leven? er is nood aan 
een nieuw verhaal over de plek van kunst in de 
samenleving.

in woelige tijden brengt deze editie van Courant 
een reeks reflecties samen over heel verschillende 
facetten van de relatie tussen podiumkunst en pu-
bliek. op welke manier kunnen de podiumkunsten 
inspelen op maatschappelijke verschuivingen? op 
welke manier kan die zo evidente relatie tussen po-
diumkunst en publiek een element worden in een 
nieuw te schrijven cultureel verhaal? 

langs de ene kant willen we die verschuiving in 
de relatie tussen kunst en politiek beter begrijpen, 
samen met enkele bevoorrechte waarnemers uit 
nederland. Kees Vuyk neemt enkele recente publi-
caties onder de loep; in een insert reageert Joost de 
Bloois (literatuurwetenschapper aan de universiteit 
van amsterdam) uitgebreid op Pascal Gielens veel-
besproken State of the Union. 

terwijl we proberen de verschuivende relatie tussen 
de politiek en de artistieke praktijk beter te begrij-
pen, willen we ook aan de slag. de instrumenten 
om (nieuwe) publieken te bereiken veranderen 
constant. evelyne Coussens belicht mogelijkheden 
van nieuwe technologieën voor cultuurcommunica-
tie. Guido de Brabander geeft een overzicht van 
recente inzichten uit publieksonderzoek. en leen 
Gysen geeft een voorsmaakje van Bonjour, Public!, 
een leertraject opgezet door Vti, loCus en Cul-
tuurnet Vlaanderen. 

Maar de vragen die aan de orde zijn, zijn niet 
louter instrumenteel. Volgens Michael de Cock en 
rachida lamrabet is publiekswerking niet enkel 
een kwestie van communicatie of bemiddeling, 
maar ook van aanbod. is er in een veranderende 
samenleving geen nood aan een diverser aanbod? 
de publiekskwestie raakt duidelijk aan het hart van 
de artistieke praktijk.

ovER 
aPPLaUS

Lars Kwakkenbos

desingel - Blauwe Zaal (foto: sven van Baarle)
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Lars Kwakkenbos schrijft over kunst, (landschaps)-
architectuur en dans. Sinds 2008 doceert hij aan 
KASK in Gent en werkt hij als dramaturg mee aan 
het Kunstenfestivaldesarts. 

Deze tekst werd in 2009 geschreven in opdracht 
van Annex Amperdans. Annex Amperdans was 
een door Kristof Van Gestel en Marc Vanrunxt sa-
mengesteld randprogramma van het internationale 
performance- en dansfestival Amperdans4.
www.amperdans.eu
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werkwoord. Bij uitbreken denk je aan een ziekte, 
of aan oproer. applaus was vroeger oproer. net 
zo goed echter toomt het ongemak of ongeluk in. 
als in een café of restaurant glas sneuvelt, willen 
we ook nog wel eens applaudisseren. de realiteit 
(die sowieso niet zo erg was), is dan geen realiteit 
meer: de kleine catastrofe werd een spel.

Middelerwijl is ongeluk en oproer op veel plekken 
verbannen. Bij de opnames van televisieprogram-
ma’s warmen erfgenamen van de claqueurs het pu-
bliek op, en zij zorgen er ook voor dat op de juiste 
momenten wordt geklapt. in dans en theater wordt 
meestal alleen na het einde van het stuk geapplau-
disseerd. soms gebeurt dat ook tijdens het stuk, 
wanneer de maker duidelijk naar andere formats 
refereert, een conference bijvoorbeeld, of wanneer 
hij zijn stuk opdeelt in een reeks korte shows of 
vertoningen.

Met applaus geef je aan dat je iets goed vindt, 
maar wat gebeurt er als we het niet goed vinden? 
Meestal niet zoveel. in België klinkt ons applaus 
dan iets makker – sommige mensen klappen hele-
maal niet – maar boegeroep komt nog zelden voor. 
in het buitenland is dat vaak anders. het hangt ook 
af van de discipline waar je naar gaat kijken of 
luisteren. in operahuizen kan de dirigent beladen 
worden onder een daverend applaus, en twee tel-
len later is er boegeroep voor de scenograaf.

in het nederlands kent applaus geen meervoud. 
in het frans kan applaudissements dan weer wel. 
Wie het applaus als collectieve act wil definiëren 
(een aaneenschakeling van individueel applaus?) 
zet het in die taal meestal in het meervoud.

een applaus kan groeien. Maar waar komt het van-
daan, en waar gaat het naartoe? de tegenpool van 
applaus is, meer dan boegeroep of afkeurend ge-
fluit, stilte. dirk lauwaert over film: ‘na iedere film 
is er een grote opluchting (dat het applaus niet meer 
hoeft), maar ook een grote schaamte (dat het applaus 
overbodig is geworden). Vooral als we ontroerd en 
bezield zijn, overvalt ons die schaamte: de emoties 
kunnen immers bij de anderen niet geverifieerd en 
aan het spektakel niet teruggegeven worden.’ 
een applaus is voor mensen bedoeld.

tegenwoordig wordt er ook voor doden geklapt. in 
engelse voetbalstadions hebben supporters de mi-
nuut stilte voor iemand die is overleden, vervangen 
door applaus. in de wedstrijd die Club Brugge op 
10 mei 2008 tegen Westerlo speelde nadat spits 
françois sterchele twee nachten eerder was veron-
gelukt, wisselde het publiek applaus met stilte af. in 
londen klonk applaus toen de lijkwagen van prinses 
diana door de stad reed. eerder die dag al had men 
geapplaudisseerd voor de woorden van haar broer 
– het applaus sloeg van de massa die buiten stond, 
over tot in Westminster abbey (het was van 1065 
geleden dat in die kerk geapplaudisseerd werd). in 
rotterdam klonk luid applaus en gejuich toen de lijk-
wagen van Pim fortuyn door de stad reed.

‘applaus voor jezelf!’ (de Grote Meneer Kaktus 
show, Vara, 1986-1993)

Meneer Kaktus had mei ‘68 goed begrepen. de 
kinderen (of althans een paar ervan) die bij hem 
rond de boksring joelden, zitten intussen in de 
nederlandse theaterzalen. als ze applaudisseren, 
doen ze dat ook voor zichzelf: het leven zelf is de 
kunst geworden. Wordt het publiek daarom niet 
meer zo snel boos? nooit eerder in de geschie-
denis verhielden we ons zo braaf tot wat op een 
scène gebeurt. de romeinen die applaudisseerden 
wanneer een gladiator het onderspit delfde, laten 
we hier even buiten beschouwing.

in het oostblok gingen performers, nadat ze ap-
plaus in ontvangst hadden genomen, zelf over tot 
applaudisseren. in de zomer van 1992, wanneer 
dat oostblok niet meer bestaat en in europa een 
nieuwe oorlog woedt, schrijft eric de Kuyper over 
die performers: ‘Zij applaudisseren voor het publiek. 
Zij erkennen zijn “talent”, en de ideologische bood-
schap luidt uiteindelijk: wij zijn allen gelijk; wij zijn 
even goed als jullie, jullie even goed als wij, en sa-
men werken wij aan de vooruitgang van onze com-
munistische maatschappij. Ze eigenen zich daar-
mee echter wel een privilege van het publiek toe.’

afgelopen lente zag ik de voorstelling Lachen van 
antonia Baehr. antonia Baehr is iemand met een 
indrukwekkende lach. Voor Lachen had ze aan 
mensen, onder wie een componist, een dramaturg 
en haar persoonlijke lachcoach, gevraagd om par-
tituren voor haar lach te schrijven, en ze schreef 
er zelf ook. Van al die partituren voerde ze er in 
Lachen een aantal uit. ook het publiek lachte al 
snel bijna even hard als Baehr zelf. Waar begon 
de enscenering van de lach, en waar hield ze op? 
sommige lachsalvo’s uit het publiek leken deel te 
worden van wat zich op de scène hoorde af te 
spelen – het publiek beluisterde zichzelf, met nieuw 
gelach tot gevolg. historicus élie Konigson om-
schrijft de sociale rol die de toeschouwer speelt in 
de eerste middeleeuwse theaterspektakels in onze 
streken, als die van een gardien du réel. terwijl 
Baehr meer dan duizend jaar later lachte, schud-
debuikten de gardiens du réel en in hun hoofden 
begon het te duizelen. Welke lach was echt? is an-
tonia Baehr echt? Waar begint het spel, waar hield 
het hier op? de verwarring had iets engs in zich, 
ware het niet dat we altijd weer konden lachen, 
klappen en joelen.

tot slot: applaus is iets universeels. in augustus 
1991 stuurde Moskou tanks naar de grenzen van 
wat toen nog een paar maanden de sovjet-unie 
zou heten. terwijl Michail Gorbatsjov op vakantie 
was, hadden hardliners in de hoofdstad de macht 
overgenomen. lk was zestien en op vakantie in 
Praag, waar de mensen ongerust waren. op het 
Wenceslasplein kwamen ze met duizenden samen. 
President Václav havel sprak het volk toe. Van wat 
hij zei, verstond ik geen woord, maar ik herkende 
het applaus.

Romeinse Tragedies - toneelgroep amsterdam (foto: Jan Versweyveld)
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gen. ook na de voorstelling bij het applaus hoor je 
veel. ik ben soms toch niet helemaal overtuigd van 
de manier van klappen, als het meer een automa-
tisme was; ‘We weten dat het rosas was, dus we 
klappen maar.’ en soms voel je, wanneer een zaal 
enthousiast was, dat het ‘een warm applaus’ is. dat 
voel je onmiddellijk. 

Joeri: ik vind het fysiek toch wel moeilijker om als 
acteur je publiek te bereiken als je speelt in een 
grote black box. ik heb dat met momenten gehaat, 
wanneer het publiek echt ‘de vierde wand’ is, een 
donkere muur. ik speel liever heel dicht bij de men-
sen, wanneer je ze in hun gezicht kunt kijken. dat 
heb ik nodig, voor mezelf. 

Marijs: dat geldt ook voor mij. ik speel met een 
spot op het publiek. en ik speel keislecht als dat 
licht er niet is. ik moet ze zien, anders weet ik niet 
hoe het met hen gaat. 

Mieke: Wij spelen ook altijd met zaallicht, zodat 
je de mensen in de ogen kunt kijken, zelfs al is dat 
in een klassieke opstelling in een grote zaal. Maar 
dat hoeft helemaal niet zo te zijn. ik vind dat je die 
instelling van heel direct te spelen voor wie in de 
zaal zit, altijd moet hebben, of die zaal nu groot 
of klein is, je dichtbij of veraf speelt. dat maakt het 
grote verschil tussen theater dat mij kan raken en 
theater waar het geen verschil maakt hoe ik in de 
zaal zit te kijken. 

Wat is een ‘goed publiek’ voor jullie? 

Seppe: Bij kinderen en jongeren merk ik: een 
goed publiek is vaak het publiek dat voorbereid is. 
het werkt beter als je het wat kadert, als ze weten 
waar het vandaan komt. 

Mieke: ik denk dat daarin weinig verschil is tus-
sen volwassenen of kinderen. als je voelt dat je het 
gesprek op voorhand al kunt beginnen, is dat een 
fijne ervaring. dan creëer je een hele andere band 
en heb je vaak achteraf nog een goed gesprek. 
‘Goed’ of ‘slecht’ publiek is moeilijk te omschrijven. 
het gaat uiteindelijk altijd om hetzelfde: het publiek 
waar je contact mee hebt, waar je samen iets mee 
beleeft, op dat moment. 

Cynthia: een goed publiek voor mij is een publiek 
dat openstaat voor nieuwe dingen, ook al heb je 
onvermijdelijk een verwachtingspatroon. We heb-
ben zo veel vooroordelen en verwachtingen, als 
performers, en ook als publiek. een goed publiek is 
een publiek dat openstaat voor nieuwe ervaringen. 
als ik zelf ga kijken probeer ik ook te denken: ‘het 
is misschien mijn stijl niet, maar zoek wat erin zit.’

Joeri: ik denk dat je meestal in de problemen komt 
als je een verwachtingspatroon hebt ten aanzien 
van het publiek. alleen al dat kan echt dodelijk 
zijn, dat je tijdens het spelen denkt: ‘Waarom lach 
je nu niet?!’ Je mag dat eigenlijk gewoon niet ver-
wachten. en je kan ook niet zomaar weten wat het 

publiek denkt. Met ontroerend Goed spelen we 
soms stukken waarbij we toeschouwers één voor 
één doorheen de voorstelling loodsen. soms den-
ken we van iemand dat hij het allemaal walgelijk 
vond en er helemaal niet van genoten heeft, maar 
dan lezen we achteraf in het gastenboek dat hij de 
tijd van zijn leven gehad heeft. 

Wil je ‘begrepen worden’ als je op de scè-
ne staat? 

Marijs: Ja. Je maakt een formeel systeem. dat wil 
zeggen dat mensen dat overal ter wereld kunnen 
herkennen. een stuk maken is een formeel systeem 
van tekens bedenken dat iedereen snapt, ook een 
kind. de emotionaliteit ervan. dat een kind ook kan 
weten dat iedereen nu blij is, ook al begrijpt het 
de mop niet precies. dat het toch de vibe van de 
acteur vat. 

Joeri: Mensen maken tijdens een voorstelling soms 
de klik ‘dit snap ik’. dan lezen ze er plots iets in 
– iets wat er door ons misschien niet bewust zo 
in gelegd was, maar wat voor hen zin heeft. dat 
is een fantastisch moment. ik denk dat dat ‘begrij-
pen’ is. ik denk dat je als maker moet toelaten dat 
mensen erin kunnen investeren. dat de voorstelling 
de ruimte geeft aan een publiek om er ook iets in 
te steken. 

Cynthia: dat is heerlijk, als mensen hebben geno-
ten en van alles in je voorstelling hebben gezien. 
het hoeft inderdaad niet altijd hetzelfde te zijn als 
wat wij bedoeld hadden. Met dans is het soms 
moeilijk omdat je geen verhaal hebt. Maar als je 
dan toch begrepen wordt, is dat geweldig. Je hebt 
bewogen, dat ‘betekent’ eigenlijk niets, en mensen 
hebben het toch begrepen. 

Pieter: er is nogal wat mooi, maar gesloten werk 
in de danswereld. Misschien ook in het theater, 
maar theater is uiteindelijk nog altijd meer een ver-
haal en dat is minder moeilijk. in België is dans 
experimentele dans geworden. er werd een dui-
delijke richting uitgegaan die ‘conceptuele dans’ 
genoemd wordt, waarin uiteindelijk weinig ge-
danst wordt. om het nu even weinig respectvol te 
zeggen: er zijn de oude krokodillen die nog meer 

ons gesprek ging van start met een ken-
nismakingsronde, waarin ieder rond de 
tafel ook uitgenodigd werd een anekdote 
te vertellen over een markant moment be-
leefd met het publiek. We hoorden over 
mensen die onverwachts – uit kwaad-
heid of net uit ongegeneerd enthousias-
me – vanuit de zaal het podium opklom-
men, over spelers en sponsors die elkaar 
tongzoenen, over roepen en terugroepen, 
schelden en uitgescholden worden. Het 
ging stuk voor stuk om situaties waar-
in de codes van het theater doorbroken 
werden en de interactie tussen speler en 
publiek uit haar voegen barstte. onze ta-
felgenoten spraken erover vol opwinding, 
en ook verlangen. 

Is theater ook buiten zulke situaties, waar-
in het publiek duidelijk terugspreekt, een 
dialoog? 

Mieke en Marijs: ah, ja!

Joeri: dat kan niet anders.

Marijs: theater spelen is iets meegeven, en wach-
ten totdat het publiek dat gesnapt heeft voor je 
weer het volgende zegt. 

Cynthia: dat is het basisidee van op de scène 
staan. de idee om samen een stuk te maken en het 
dan te delen met anderen. dat ‘samenkomen’ is het 
meest primaire gevoel. Kinderen na de voorstelling 
pasjes zien nadoen, dat is geweldig. dat is eigen-
lijk de bedoeling: dat mensen vanbinnen beginnen 
te leven door iets gezien te hebben. 

Marijs: er komt keiveel terug uit de zaal – in ogen, 
blikken, gelach. en als je de mogelijkheid geeft om 
iets terug te zeggen, die deur openzet bij het begin 

van de voorstelling, dan gaat het publiek ook echt 
iets zeggen. ik zeg bij het begin van mijn stuk: ‘dit 
is geen theater, want alles wat ik zeg is waar. en 
als jullie nog vragen hebben …’

Mieke: hm, maar ik vind dat niet noodzakelijk. 
dat zijn verschillende vormen van communiceren. 
ik vind het zelf dikwijls heel onaangenaam als ik 
zelf als publiek word uitgenodigd om iets te zeg-
gen. er zijn codes. als je een spel speelt en ik speel 
de mama en jij de papa en als jij dan opeens de 
mama begint uit te hangen, dan is dat vervelend. 
de rollen zijn ook in het theater verdeeld: jij staat 
op een scène, ik zit in de zaal. dat is nooit een 
gelijkwaardige of eerlijke verhouding. 

Joeri: ik denk dat de verhouding wel eerlijk kan 
zijn, maar niet gelijkwaardig. ik denk dat je dat 
moet aanvaarden. Je moet er al van uit gaan dat 
niemand iets wil doen of zeggen. Maar je kunt 
mensen wel verleiden of zo ver brengen dat ze 
daar zin in hebben. dat is jouw taak. Je moet ze 
tot niets dwingen. ik haat het zelf ook om gedwon-
gen te worden. 

Seppe: dialoog kan er ook zijn door de span-
ning tussen speler en publiek. als ik nu spreek en 
iedereen kijkt de andere kant uit, dan is er geen 
dialoog. Gewoon al door naar mij te luisteren – je 
hoeft verder niets te doen – is er dialoog. Kijk en 
luister. ik doe veel omkadering van voorstellingen 
voor kinderen en daar leg ik dat ook uit: als je 
wegkijkt is er geen dialoog, als je kijkt komt er een 
spanning tussen de speler en de kijker.

Cynthia: Je voelt heel snel de energie die in de 
zaal hangt, waaraan je merkt of mensen open-
staan om iets te ontvangen, wat het ook mag zijn. 
Je voelt de concentratie in de zaal. Je voelt een trek-
ken naar voor, naar jou toe. Je kan het voelen als er 
onrust is. of totale rust, als ze helemaal stil zijn. of 
net een beetje in slaap naar achter zijn gaan han-

ZondER PUBLIEk 
kan jE ZELfS 
nIEt REPEtEREn
EEn GESPREk mEt PIEtER amPE, SEPPE BaEyEnS, 
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En mIEkE vERdIn
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Exsimplicity – ontroerend Goed (foto: ontroerend Goed)
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Mieke: Met de beste wil van de wereld, je kan 
eigenlijk niet repeteren. als je je publiek niet hebt, 
gaat dat niet. Je kan van alles testen en het wat 
uithangen, maar dat is nooit een voorstelling. afge-
rekend worden op je première is daarom eigenlijk 
een dom systeem. het is dan wel première, maar 
eigenlijk begint het dan pas. in de stand-upwereld 
doen ze vijftig tot zestig try-outs voordat ze het 
‘première’ noemen. dat is misschien geen slecht 
systeem om over na te denken. 

Hoe zien jullie de rol van publieksbemid-
delaars die tussen jou en je publiek ope-
reren? 

Mieke: er zijn programmatoren die echt wel 
bruggen maken. Maar er zijn er ook die ik niet 
goed begrijp. een voorbeeld: Global Anatomy van 
Benjamin Verdonck en Willy thomas. hoeveel pro-
grammatoren hebben ons niet gezegd dat ze die 
voorstelling fantastisch vonden, maar ze niet kon-
den doen ‘want ons publiek gaat dat niet smaken’. 
het is toch het werk van een programmator of een 
centrum om te zorgen dat er volk in de zaal zit. als 
de investering te groot is en er is geen geld, dan 
vind ik dat legitiem. Maar dat heeft dan niets te 
maken met een goede of slechte voorstelling. als 
programmator ben je net degene die de mogelijk-
heid kan creëren voor mensen om naar voorstel-
lingen te komen.

Seppe: Cultuurcentra hangen blijkbaar sterk af 
van publieksopkomst. daarom programmeren ze 
toch vooral grote namen, stand-upcomedy en mu-
zikanten, want daar komt publiek op af.

Mieke: en theater als er tv-persoonlijkheden in zit-
ten. het aanbod lijkt soms divers, maar dat is het 
helemaal niet. als er geen BV in zit, kun je het wel 
vergeten. daar vind ik toch wel een taak weggelegd 
voor de cultuurcentra om het wat breder te maken. 

Joeri: Ze moeten ook wel politiek denken. een 
programmator van een CC heeft zich ooit voor de 
gemeenteraad moeten verantwoorden waarom ze 
ons geprogrammeerd had en er zo weinig volk 
in de zaal zat. Maar het blijft vervelend als veel 
programmatoren zeggen: ‘dit is niet voor mijn pu-
bliek.’ Ze zeggen dan over een hele groep men-
sen, een hele gemeente, zelfs een hele regio: ‘Zij 
gaan dat niet goed vinden.’

Pieter: Maar het gaat toch wel om een regio waar 
ze een band mee hebben opgebouwd. en uiteinde-
lijk spreken ze toch onvermijdelijk ook maar een 
heel beperkte groep mensen aan die daarvoor 
openstaat. Vaak proberen ze toch ook wel op een 
of andere manier een verhaal te scheppen in hun 
programmatie en hebben ze daarin plaats voor 
een paar meer risicovolle voorstellingen. 

Marijs: ik vind programmatoren van cultuurcentra 
banger dan die van de kunstencentra. Maar ze zijn 
ook wel dankbaarder als het dan lukt. Bij de kun-

stencentra is het sowieso al goed en tof dat je komt. 
daar wordt nooit angstig gereageerd. Zij willen niet 
liever dan dat het een beetje hors catégorie gaat. 

Joeri: in kunstencentra krijg je vaker te horen dat 
ze een parcours van makers steunen, en niet zo-
maar individuele voorstellingen brengen. dan mag 
er wel eens een slechtere voorstelling tussen zitten, 
als het parcours maar helder en interessant blijft. 
dat kunnen mensen van cultuurcentra zich niet ver-
oorloven. 

Pieter: ik denk dat een kunstencentrum in een stad 
sowieso in een heel andere context speelt dan een 
cultuurcentrum. in Gent of antwerpen is er toch een 
enorm aanbod waaruit mensen kunnen kiezen. 

Seppe: het lijkt mij logisch dat kunstencentra die 
in een niche zitten ook een publiek kunnen aantrek-
ken dat die voorstellingen meer gaat appreciëren. 
Cultuurcentra, die niet diezelfde opdracht hebben, 
richten zich dan ook op een ander publiek.

Bij de besparingswoede in de culturele 
sector in Nederland klinkt het verwijt dat 
de kunst en kunstenaars zich maar beter 
meer tot het publiek en de markt zouden 
verhouden. Wat denken jullie daarvan? 
Zijn jullie bezig met het publiek dat jullie 
niet bereiken? 

Marijs: dat sluit direct aan bij mijn problematiek 
van alledag. ik werk sinds bijna een jaar met een 
groep catchers. Zij bestonden al en deden Lucha 
Libre, maar hadden geen regisseur. ik loop al een 
tijd alle burgemeesters van Brussel af. ik heb 64 
acteurs, we hebben onze eigen repetitieruimte, een 
voorstelling, fans, een ring, maar we hebben een 
zaal nodig waar we kunnen spelen. ik vond geen 
plek in de theaters van Brussel, maar gelukkig blij-
ken de musea meer geïnteresseerd...

Mieke: ik vind dat eigenlijk veel meer de verant-
woordelijkheid van een structuur of een huis, dan 
van een kunstenaar. die maakt zijn ding, en natuur-
lijk ben je als kunstenaar zelf bezig met de wereld. 
Je onderzoekt dingen in de wereld en je probeert 
het denken daarrond vooruit te helpen. Maar hoe 
dat kan werken en echt iets kan veranderen, dat 
is meer de verantwoordelijkheid van structuren en 
huizen, groot of klein. 

Joeri: het gaat vooral ook over het imago. Wat 
we zien in nederland past volledig in een rechts 
discours waarin alles wat een beetje intellectueel 
en artistiek is, als vijandig wordt gezien. de pu-
blieke opinie kun je daarin makkelijk beïnvloeden 
omdat mensen het simpelweg niet kennen. Zo is het 
gemakkelijk een imago te creëren van een culturele 
elite die heel arrogant is en minachting heeft voor 
de gewone man. 

Pieter: Je weet ook dat het discours van een Wil-
ders vooral een serieuze slag is in het gezicht van 

dansant werk maken, maar het meeste werk van 
de nieuwere lichting is toch meer een soort gesprek 
onder dansers … Zelf vind ik daarin veel interes-
sants en moois terug, maar blijkbaar zijn er toch 
veel mensen die daar niet bij kunnen. die zeggen: 
‘dat is niets voor mij.’ 

Cynthia: angst om niet te begrijpen, dat heb je 
wel met dans. dat mensen komen zeggen: ‘ik vond 
het wel mooi, maar ik begreep het eigenlijk niet.’ 
als je naar dans gaat kijken en je hebt nog nooit 
iets van abstracte dans gezien, wat moet je dan be-
grijpen? ik kan me die verwarring heel goed voor-
stellen. als je niet gewend bent om naar beweging 
te kijken, te zien hoe mooi dansers van hun balans 
afvallen, dan heb je iets anders nodig. Kostuums, 
een decor, een verhaal om je aandacht aan vast te 
haken. Maar dan zijn er toch ook mensen die nog 
nooit naar een dansvoorstelling zijn komen kijken 
en die toch gegrepen zijn. ooit kwam na een voor-
stelling van Rain een dame naar me toe die zei: 
‘toen jullie binnenkwamen moest ik bijna huilen.’ 
die had het onmiddellijk begrepen, terwijl er niets 
te begrijpen valt. dat is de magie. 

Seppe: ik werk met honderden kinderen per jaar 
en ik heb nog nooit een kind gehad dat zei: ‘dat is 
niets voor mij, dans.’ soms zeggen ze misschien wel 
dat ze liever niet in een voorstelling meespelen, maar 
tijdens de workshops hebben ze altijd wel een soort 
klik gemaakt. Je moet dat opbouwen, je kan kinderen 
en jongeren leren kijken naar dans. ik merk dat er bij 
kinderen een gretigheid is die ingevuld moet worden. 
net als wiskunde en taal is dans ook een vak. 

Marijs: Je moet dat systeem, dat formeel systeem 
een paar keer gezien hebben voordat je het begrijpt 
en weet hoe het werkt. ik denk dat, als je met kinde-
ren van elf of twaalf jaar kan werken, dat het dan 
gebeurt. als ze dan een keer dans zien, gaat dat 
hun hele leven mee. of dan gaat hun kop net toe.

Seppe: Je moet dat op langere termijn bekijken. 
ik heb zelf het experiment maar leren appreciëren 
omdat ik een fond had. de jongeren die je nu be-
reikt zitten hier binnen tien jaar rond de tafel. 

Houd je tijdens het maakproces al een 
duidelijk publiek voor ogen? 

Marijs: Je houdt dat toch een beetje in je hoofd. 
Je wil dat alles aankomt. Maar als je dan de eerste 
reeks begint te spelen, merk je dat je dikwijls nog 
gaat sleutelen. omdat je dan pas voelt: ‘dat ritme 
zit scheef’ of ‘die frank was nog niet gevallen’. 

Mieke: het hangt er erg van af. Je kan eigenlijk 
op voorhand geen rekening houden met het pu-
bliek, want je kent het nog niet. dat is net wat thea-
ter zo plezant maakt. het publiek is even autonoom 
als jijzelf. dus je kan alleen maar zorgen dat je 
laat zien wat je wil laten zien. en er zijn normen 
en codes voor om dat te doen. Zelfs al beslis je om 
alles om te gooien, dan is dat ook een code of een 
afspraak. 

Cynthia: nu ik voor het eerst echt zelf een voor-
stelling maak, komen er ineens allerlei andere 
vragen op, waaronder: ‘Voor welk publiek spelen 
we?’ Maar op zeker moment moet je dat allemaal 
laten gaan, en moet je teruggaan naar je eigen 
basis en dan hopen dat de mensen daarin iets her-
kennen. als je maakt vanuit je hart, van wat je echt 
fascineert, hoop je dat je daarmee de mensen mee-
trekt. Maar als je iets voor de mensen gaat maken, 
dan ben je verloren, denk ik. 

Pieter: Je denkt en werkt toch in de eerste plaats 
vanuit je eigen perspectief. ik vertrek altijd vanuit 
wat ik zelf graag zou willen zien. 

Joeri: na een tijd begin ik toch wel meer te denken 
vanuit het publieksperspectief. soms wordt ons ook 
verweten dat we een soort grootste gemene deler 
hanteren. er zijn altijd mensen die dingen niet aan-
kunnen en mensen die vinden dat het veel verder 
moet gaan. Wij proberen altijd op die middenlijn 
te zitten waar niemand overdreven gechoqueerd 
raakt en niemand overdreven verveeld. Maar dat 
is een breed spectrum. als je een voorstelling pre-
senteert die toegankelijk is voor veel mensen, moet 
je ervoor zorgen dat ze kan werken voor iedereen. 

Seppe: ik hoor twee verschillende dingen. ener-
zijds: we maken ons eigen ding. Maar anderzijds 
ook: we maken het voor een publiek, we willen de 
reactie van het publiek. We zeggen wel dat we 
een formeel systeem maken, maar waarom doen 
we dan try-outs voor een publiek? 

Joeri: omdat je wil weten of je systeem werkt.

Marijs: Want als het niet werkt, is het geen formeel 
systeem. dus je past dat aan als je voor het publiek 
aan het spelen bent. Bij mij is het zelfs zo erg dat ik pas 
merk wie ik ben als ik voor het publiek speel. als de 
mensen er niet zitten, kan ik eigenlijk niet repeteren.  

Pieter: dat is iets wat ik zelf ook ken. Pas op het 
moment dat het voor het publiek komt, wordt het 
een voorstelling. Zelfs in die mate, dat de voorstel-
ling pas na vijf keer spelen wordt wat ze is. 

Warmoes – studio orka (foto: Pixelbound)
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Wie enkele recente publicaties over de 
stand van zaken in de kunsten door-
neemt1, kan moeilijk anders dan constate-
ren dat de bovenstaande imperatief – ont-
leend aan een befaamd gedicht van rilke 
– die Peter Sloterdijk de wereld in een re-
cente publicatie voorhoudt, ook toepasse-
lijk is voor de kunsten.

het moet anders! de uitdagingen waarvoor de 
wereld en in die wereld de kunsten staan, zijn zo-
danig dat doorgaan op de oude weg geen optie 
is. de versregel van rilke drukt geen ethisch appel 
uit, neen, hij vertolkt pure noodzaak. de gewenste 
verandering is geen kwestie van keuze voor een 
bepaalde levenswijze, het is een kwestie van over-
leven. niet dat de kunsten als praktijken op het punt 
staan te verdwijnen. Wat op het spel staat is hun 
overleven als kunsten, dat wil zeggen als vitaal on-
derdeel van het menselijk samenleven. Wat de kun-
sten bedreigt, is het wegzakken in irrelevantie.

1. Janssens, Joris, red. De ins & outs van podiumland: een 
veldanalyse. Brussel: Vti, 2011.

 Carpentier, nico, eric Corijn, erwin Jans en ivo Janssens. 
Kunst in deze wereld. Brussel: demos vzw, 2011.

 de Cauter, lieven, ruben de roo en Karel 
Vanhaesebrouck, red. Art and Activism in the Age of 
Globalization. rotterdam: nai publishers, 2011.

 de Bruyne, Paul en Pascal Gielen, red. Community Art: 
the Politics of Trespassing. amsterdam: Valiz, 2011.

het lijkt een zware conclusie. staat hij niet ver af 
van de veldanalyse die Vti onder de titel De ins & 
outs van podiumland heeft uitgebracht? laat dit rap-
port niet eerder zien hoe stevig de podiumkunsten 
in de afgelopen decennia in de samenleving zijn 
verankerd, zowel in het Vlaamse, als daarbuiten, in 
europa en de wereld? de analyse toont overtuigend 
aan dat de subsidies die de Vlaamse overheid in het 
afgelopen decennium in steeds ruimere mate aan de 
podiumkunsten ter beschikking heeft gesteld, geen 
weggegooid geld zijn. er is een bloeiend podium-
landschap ontstaan met een grote internationale uit-
straling. sterk argument is bovendien dat deze bloei 
niet slechts afhankelijk is van de gegroeide subsi-
diestroom. integendeel, de gesubsidieerde instellin-
gen slagen erin deze subsidies aan te vullen met 
vele andere inkomsten, zowel subsidies van andere 
overheden – lokaal, provinciaal en europees – als 
inkomsten uit andere bronnen, publieksinkomsten 
en coproducties. Goed ondernemerschap leidt er-
toe dat de subsidies van de Vlaamse overheid in de 
praktijk worden verdriedubbeld. Zodoende creëren 
de instellingen een werkgelegenheid die veel groter 
is dan op basis van de ter beschikking gestelde sub-
sidiebedragen zou mogen worden verwacht. 

Vanwaar dan mijn verontrusting? die heeft inder-
daad weinig te maken met wat de Vlaamse kunst-
instellingen en gezelschappen op de podia preste-
ren. hun werk is goed en van hoog niveau. Wat 
mij verontrust is de wijze waarop dit werk in deze 
analyse wordt verdedigd, hoe hun relevantie wordt 

mensen die hem altijd hebben afgebroken. dat het 
vooral ‘tegen’ is. Wat Pascal Gielen in de State of 
the Union zei: het cultureel bestel zou meer moeten 
zeggen waar het voor staat. ik denk dat het redelijk 
duidelijk is waar het culturele veld voor staat. 

Cynthia: ik word er wat hopeloos van. het zit in 
de hele maatschappij: alles moet leuk zijn, gezel-
lig zijn. Je moet een leuk huis hebben, een leuke 
opleiding, een leuke job. en als het niet leuk is, dan 
is het niet goed. Maar daar moet iets voor gedaan 
worden! Voor sommige dingen moet je nu eenmaal 
iets gelezen hebben om het te begrijpen, het moet 
niet zomaar allemaal gemakkelijk zijn. alles moet 
leuk zijn, maar dat gaat gewoon niet. het belang 
van de mens is toch iets helemaal anders, dat ie-
dereen zich kan ontwikkelen, dat je dingen deelt 
en respect hebt voor elkaar.

Mieke: ik weet ook niet wat er per se fout zou zijn 
aan een elite, aan een selecte groep. niet ieder-
een moet kunnen genieten van een goeie wijn. de 
een geniet ervan, de ander niet. de een vindt het 
echt fantastisch om in de bossen te gaan wande-
len, de ander niet. Waarom is dat met kunst zo’n 
probleem? Misschien omdat iedereen het binnen 
bereik lijkt te hebben? 

Seppe: Maar je kan het toch ook omdraaien? Wij 
verwachten misschien te veel dat het publiek naar 
ons komt. in het stuK hebben ze bijvoorbeeld een 
nieuwe missie geformuleerd en het plan opgevat 
om dans en theater naar de mensen brengen. Ze 
doen bijvoorbeeld een ‘rechtdoor-tocht’ door de 
stad, als artistiek project. en elke mens door wiens 
tuin de tocht gaat, wordt daar toch even mee ge-
confronteerd. hij weet misschien niet wat goede 
wijn of slechte wijn is, maar hij proeft er zo wel 
eens van. Zo gaat er ook iets getriggered worden. 
of niet. Wij verwachten altijd dat het publiek naar 
ons komt, maar misschien werkt het beter als we 
het soms ook eens omdraaien. 

DEELNEMErS AAN HET  
roNDETAfEL gESPrEk

Joeri Smet is dramaturg, performer en auteur bij 
theater-performancegroep ontroerend Goed. hij 
creëerde en speelde er naast een reeks zaalvoor-
stellingen ook individueel ervaringstheater: The Smi-
le Off Your Face, Intern en A Game of You, waarin 
persoonlijk contact met het publiek centraal staat. 

Marijs Boulogne studeerde aan het rits in Brus-
sel. haar afstudeerproject Endless Medication, 
werd in 2003 getoond op het Kunstenfestivaldes-
arts en datzelfde jaar ook geselecteerd voor het 
theaterfestival. Vanaf 2000 bracht ze onder de 
noemer Excavations een reeks ‘borduur-performan-
ces’. samen met laura Verlinden werkt ze momen-
teel aan een interdisciplinair project voor desingel. 
Verder is Marijs ‘mantelzorger’ van de spelers van 
de ring, een improvisatiecollectief van catchers, 

stuntmannen en -vrouwen en ook van hun jongeren-
divisie: de Brussels Young Wrestling style. 

Cynthia Loemij danst sinds 1991 bij rosas. 
naast 22 voorstellingen danste ze ook in de film-
versies van enkele van de vroege stukken van 
het gezelschap, zoals Achterland en Rosas danst 
Rosas. Ze werkte ook samen met onder meer tg 
stan, thierry de Mey, Kris Verdonck, Manon de 
Boer en david Zambrano. in 2011 brengt ze To In-
timate, een eigen creatie, samen met Mark lorimer. 

Mieke Verdin maakte meer dan twintig jaar deel 
uit van het Brusselse gezelschap dito’dito, een col-
lectief met een hybride parcours, dat vanaf begin 
jaren negentig vooral gericht was op en uitging van 
de Brusselse realiteit. als geboren Brusselaar zocht 
ze steeds de samenwerking op met andere Brus-
selse theatermakers/gezelschappen/theaters, zoals 
transquinquennal, tristero, Balsamine en les tan-
neurs. sinds dito’dito in 2006 ‘opging’ in de KVs 
zet ze die lijn op bredere schaal verder, als lid van 
de artistieke beleidsgroep en als actrice/maker.

Seppe Baeyens startte als jonge danser bij fa-
Buleus. later was hij te zien in producties van 
KoPerGieterY, Kabinet K, ontroerend Goed, 
productiehuis Brabant en Miet Warlop. naast zijn 
activiteit als danser legt hij zich toe op de ontwikke-
ling van dans met/voor kinderen en jongeren. Zo 
werkte hij al aan tal van projecten en voorstellingen 
voor onder meer KoPerGieterY, ultima Vez, CC 
de Ploter, CC strombeek, CC Kortrijk, la rose des 
Vents, Museum M en stuK.

Pieter Ampe studeerde dans in salzburg, arn-
hem en Brussel. tijdens zijn opleiding in P.a.r.t.s 
creëerde hij de solo On Stage en maakte hij sa-
men met Guilherme Garrido Still Difficult Duet. Met 
Garrido maakte hij later ook Still Standing You. 
in 2008 vervoegde hij rosas voor de creatie van 
The Song. Pieter ampe werkte de afgelopen jaren 
samen met onder meer simon Mayer, robert ste-
ijn, eun-kyung lee en louise Van den eede. sinds 
2009 is hij in residentie bij Campo in Gent, waar 
hij momenteel samen met zijn broer Jakob ampe 
een voorstelling maakt.  

Delphine Hesters is onderzoeker bij VTi. Don Ver-
boven was tot voor kort directeur van VTi.

dU mUSSt dEIn 
LEBEn ändERn

Kees Vuyk

Crash - CreW (foto: eric Joris)
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fieke verhouding. het gaat om de vraag of en hoe de 
kunst nog een subversieve werking kan hebben in het 
tijdperk van de globalisering. theoretische beschou-
wingen over dit onderwerp worden afgewisseld 
met beschrijvingen en interpretaties van acties van 
kunstenaars. een van de inleiders, lieven de Cauter 
definieert subversiviteit als het maken van openingen 
in het systeem, niet allereerst om het systeem omver 
te werpen, zoals in de revolutionaire houding, maar 
om het voor verstarren te behoeden. de hele geschie-
denis van de moderniteit hebben kunstenaars en kun-
stenaarsbewegingen die houding gepraktiseerd en 
gepropageerd. in onze tijd lijkt dit elan te doven. 
hoewel kunst nog altijd in verband wordt gebracht 
met kritiek, protest, verzet, en het maatschappelijk 
en politiek engagement zeker niet uit de kunst ver-
dwenen zijn, heeft deze kritiek een andere werking 
gekregen. Ze jeukt en schokt niet meer. Ze lijkt ge-
makkelijker door het systeem te kunnen worden ge-
absorbeerd, zelfs deel van het systeem te zijn. 

de bundel heeft een boeiend thema en de auteurs 
belichten het van alle mogelijke kanten. Maar een 
echt doordenken ervan gebeurt volgens mij in deze 
bundel niet. dat komt vooral doordat in de bundel 
nauwelijks aandacht geschonken wordt aan wat 
volgens de titel toch een belangrijk onderwerp zou 
moeten zijn: globalisering. Globalisering is in deze 
bundel slechts de naam voor de huidige maatschap-
pelijke conditie. die conditie zelf wordt echter niet 
geanalyseerd. daardoor blijft de status van de kun-
sten onder deze conditie ook in de lucht hangen.

die analyse vindt wel plaats in de bundel die Pascal 
Gielen en Paul de Bruyne samenstelden: Communi-
ty Art: the Politics of Trespassing. net als in eerdere 
uitgaven laat dit duo zich inspireren door het werk 
van antonio negri en Michael hardt, auteurs van 
de trilogie Empire, Multitude en Commonwealth. 
de wijze waarop zij de globalisering benaderen 
als onderdeel van de toenemende dominantie van 
het kapitalisme, hielp mij om inzicht te krijgen in de 
kernvraag van de bundel over subversiviteit. 

hoe komt het dat de subversieve houding uit onze 
cultuur lijkt te verdwijnen? het antwoord ligt voor 
de hand. het zit zelfs besloten in de definitie die 
de Cauter van subversiviteit geeft. de kern van het 
streven van alle subversieve artistieke bewegingen 
is altijd geweest om cultuur en samenleving flexibel 
te maken. Welnu, die flexibiliteit is inmiddels tot de 
kernwaarde van ons maatschappelijk systeem ge-
worden. is dat immers niet wat het neoliberale eco-
nomische denken steeds maar weer predikt: flexi-
biliteit? het (neo)kapitalisme leeft van flexibiliteit, 
Marx wist het trouwens al. in het Communistisch 
Manifest staat het heel beknopt beschreven. Kapi-
talisme houdt in dat ‘alles ständische und stehende 
verdampft’ of zoals de meer poëtische engelse ver-
taling luidt ‘all that is solid melts into air’. daarom 
trekt het kapitalisme van crisis naar crisis: uit stabi-
liteit valt weinig winst te halen. het kapitalisme is 
dus uit op ondermijning van elke stabiliteit. is dat 
niet ook precies wat de kunsten met hun subversieve 
werking in de moderne tijd beoogden?

hier zijn we aangekomen bij de kern van de veront-
rusting die het lezen van deze boeken bij mij veroor-
zaakte. Moet de conclusie immers niet luiden dat de 
dominantie van het economische denken dat in vele 
beschouwingen wordt voorgesteld als het monster 
van deze tijd op zijn minst mede is mogelijk gemaakt 
door de werking van de kunsten in de moderne sa-
menleving? ik denk dat het antwoord ‘ja’ is. de grote 
artistiek bewegingen van de moderne tijd: de roman-
tiek, de vroege avant-gardes, de bewegingen die 
voortkwamen uit mei ’68, hebben alle hun bijdrage 
geleverd aan het ontstaan van een open samenle-
ving die uiteindelijk het ideale speelveld bleek te zijn 
voor een neoliberaal economisch denken dat er ge-
leidelijk in slaagde de idealen van deze bewegingen 
voor zijn eigen kapitalistische doelen in te zetten, en 
daarmee deze artistieke bewegingen van hun rele-
vantie beroofde. Persoonlijke vrijheid, vrijheid van 
expressie, van levensstijl, het streven naar vernieu-
wing, naar flexibiliteit, kritiek op autoriteit, protest 
tegen traditie, ze hebben inmiddels allemaal een 
plek op de markt gekregen en worden als commo-
dities verhandeld. Wie deze idealen tegenwoordig 
aanhangt heeft de kunsten niet meer nodig, die heeft 
genoeg aan de reclame en de media, shopping en 
entertainment. overheden reageren daarop door de 
kunsten steeds meer aan de markt over te laten. 

nadert het einde van de kunst? Wel van een be-
paald soort kunst, denk ik, de kunst van de moder-
niteit die bepaald werd door een vrijheidstreven en 
waarvoor subversiviteit betekende: het opengooien 
van traditionele verbanden en het creëren van flexi-
biliteit. nu is het tijd voor een andere kunst die 
andere vormen van subversiviteit exploreert. 

in een interview met antonio negri dat is opgeno-
men in de bundel Community Art vertelt hij dat hij 
van kunst verwacht dat zij hem uit de bestaande 
verhoudingen tilt en hem iets laat zien dat hij in 
het gewone leven niet tegenkomt. hij zegt erbij dat 
hem dat bij de grote kunstmanifestaties van onze 
tijd weinig meer overkomt. Maar het kan natuurlijk 
nog altijd. het hangt af van wat je als ‘het gewone 
leven’ ziet. Wie inziet dat onze dagelijkse cultuur 
inmiddels doordrongen is van alles waar de kunst 
ons ooit naar wilde doen verlangen, moet besef-
fen dat wie mensen nu een nieuw uitzicht wil bie-
den niet door kan gaan met het herhalen van de 
mantra’s van de moderniteit, zoals innovatie, flexi-
biliteit, individuele vrijheid. die moet iets anders 
tonen. ik denk aan: solidariteit, gemeenschap, ver-
antwoordelijkheid voor anderen, zorgzaamheid, 
opoffering. en dan niet op een regressieve, nostal-
gische manier, als iets dat ooit was en verloren is 
gegaan, maar als iets dat voor ons ligt en ook voor 
vrijgevochten mensen bereikbaar is. 

Kees Vuyk is filosoof. Hij was van 2001 tot en met 
2006 directeur van Theater Instituut Nederland. 
Hij is nu universitair hoofddocent Kunstbeleid en 
kunstmanagement aan de Universiteit Utrecht. Zijn 
belangstelling richt zich vooral op de maatschap-
pelijke betekenis van de kunsten.

betoogd, namelijk met een economisch discours. de 
veldanalyse sluit hier aan bij een algemene trend in 
westerse landen. de kunsten worden steeds meer 
gezien als een economische sector, onderdeel van 
een creatieve industrie. het belang van deze sector 
groeit sterk. steeds meer mensen vinden er werk 
in. steden met een grote creatieve industrie beho-
ren tot de economische koplopers. daarom kiezen 
steeds meer gemeentes ervoor om ‘creatieve stad’ 
te worden. in nederland is de econoom Gerard 
Marlet – in de publicatie van Vti met instemming 
aangehaald in het essay van franky devos over de 
prille pogingen tot toenadering tussen de kunsten 
en de economie – een groot pleitbezorger van deze 
ontwikkeling. Met veel cijfermateriaal laat hij zien 
dat stimulering van de kunsten voor steden econo-
misch gezien een goede keuze is. Kunstsubsidies 
zijn investeringen die een prima ‘return’ opleveren. 

Men zou kunnen zeggen dat dergelijke geluiden 
positief gewaardeerd moeten worden. dat ook eco-
nomen het belang van kunst inzien, maakt de positie 
van de kunsten in de samenleving immers sterker. 
toch is dat de vraag. niet alleen omdat economen 
behoorlijk met elkaar van mening kunnen verschillen. 
Pim van Klink bijvoorbeeld, een nederlandse eco-
noom die werkzaam is aan de universiteit antwer-
pen, lijkt zich ten doel te hebben gesteld aan te tonen 
dat kunstsubsidies dikwijls contraproductief werken2. 
het probleem ligt dieper. het economisch discours 
dreigt langzamerhand alle andere vertogen weg te 
drukken of erger nog: op te slokken. We gaan naar 
een wereld waarin alleen nog maar in economische 
termen over zaken gepraat kan worden. andere 
waarden dan economische tellen niet meer mee. in 
die wereld zijn de kunsten voor de producenten een 
industrie die ‘return on investment’ moet leveren, en 
voor de liefhebbers een hobby, waarvoor ze met 
particulier geld moeten betalen. dat de kunsten nog 
een andere relevantie zouden kunnen hebben kan in 
die wereld niet ter sprake komen. 

een extra reden voor mijn verontrusting is dat de 
groeiende hegemonie van het economische zich in 
deze veldanalyse niet alleen laat aanwijzen in het 
discours. de analyse toont ook aan dat dit nieuwe 
denken hele praktische gevolgen heeft, vooral voor 
de artistieke krachten die het podiumlandschap be-
volken. hun economische positie wordt steeds zwak-
ker. het aantal vaste posities in de podiumkunsten 
neemt af, althans voor het artistieke personeel. in 
toenemende mate krijgen kunstenaars te maken met 
tijdelijke contracten of worden ze als ‘cultureel on-
dernemer’ ingehuurd op opdrachtbasis. flexibiliteit 
is het toverwoord. Vergeleken met de situatie van 
enkele decennia geleden waarin de podiumkunsten 
gedomineerd werden door enkele grote gezelschap-
pen met een stabiele troupe die alle producties voor 
zijn rekening nam, mag dit een grote vooruitgang 
lijken – en laten we eerlijk zijn, dat is het deels ook 

2. Zie het artikel ‘subsidielessen uit het buitenland’ in 
het Cultureel supplement van NRC Handelsblad van 
1 september 2011.

– maar de vraag is of die ontwikkeling nu niet is 
doorgeslagen. Werken in projecten met steeds wis-
selende medewerkers maakt veel mogelijk, maar 
heeft ook zijn beperkingen. en is het niet bedenkelijk 
dat de nadelen van dit projectmatig werken in de 
creatieve industrie vooral neerslaan op de artistieke 
krachten, van wie het inkomen minder zeker en dik-
wijls ook gewoon minder wordt omdat flexibilisering 
ook inhoudt: toenemende concurrentie?

Mijn verontrusting zou minder groot geweest zijn 
wanneer ik deze veldanalyse niet tegelijk met en-
kele andere boeken had gelezen: Kunst in deze 
wereld, een uitgave van demos, Art and Activism 
in the Age of Globalization, een bundel naar aan-
leiding van een onderzoeksproject naar de sub-
versiviteit van de kunsten en Community Art: the 
Politics of Trespassing, een deel uit de fontys-serie 
arts in society. deze boeken bouwden ieder op 
hun eigen wijze mee aan het kader waarmee ik de 
veldanalyse las (en versterkten zo de werking van 
enkele beschouwende bijdragen in de veldanalyse 
zoals die van Jeroen Peeters en Klaas tindemans, 
die ook pogingen doen de toestand in de kunsten 
vanuit maatschappelijke bewegingen te duiden). 
de demos-uitgave door flink uit te pakken over de 
gevolgen van de globalisering, de bundels door de 
aandacht te richten op de betrokkenheid van de 
kunsten bij de wereld waarin we nu leven. 

aan het eerste wil ik hier niet al te veel woorden wij-
den. over globalisering en de gevolgen ervan wordt 
veel geschreven. Kunst in deze wereld voegt daar 
weinig aan toe, maar vat de bestaande inzichten wel 
op indringende wijze samen. overtuigend vond ik 
hoe de vele bewegingen die zich op het ogenblik op 
het culturele vlak afspelen – niet alleen in de kunsten, 
ook in de politiek – verbonden worden met de domi-
nantie van het neoliberale denken. het boek eindigt 
met een pleidooi voor sociaal-artistieke projecten, 
dat me vooral sympathiek is omdat het benadrukt dat 
er voor kunstenaars en kunstinstellingen nog grote 
kansen liggen om het publiek uit te breiden, mits ze 
bereid zijn het eigen denkkader te verruimen en te 
zoeken buiten de vertrouwde eigen kring.

ook in Art and Activism in the Age of Globalization 
staat globalisering centraal, maar hier in een speci-

The Smile Off Your Face - ontroerend Goed 
(foto: Cindy Vander Merken)
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Patrick de Groote, artistiek leider van Zomer van 
antwerpen en sfinks. nergens worstelt iemand met 
een identiteitscrisis, en mocht dat wel zo zijn, dan 
is de urban scene net identiteitsbevestigend. om 
maar te zeggen dat het probleem van definiëren 
er eerder een naar buiten toe is, dan naar binnen.

MuLTI-ETNISCHE TEgENCuLTuur

hoe onmogelijk het ook is de hele cluster aan be-
tekenissen in één altijd juiste definitie te vatten, er 
zijn wel degelijk een aantal sleutelbegrippen en 
tendensen die vaak weer opduiken. Urban is zon-
der enige twijfel een tegencultuur. een cultuur van 
een groep mensen die een stem willen hebben, en 
luider en luider een plek opeisen in het culturele 
veld. ‘dat is ontegensprekelijk zo,’ zegt de Groote. 
‘Zoals de punks, hippies of newwavers vroeger, 
gaat het om een generatie die een stem opeist. 
Maar er is ook een groot verschil met vroeger: ne-
wwavers of punks kwamen uit alle sociale klassen. 
dat is minder het geval bij urban. Zeker niet aan 
de basis. in haast alle westerse landen zie je dat 
het heel erg gelinkt is aan een migratiecultuur. in 
frankrijk zijn het de nieuwe fransen die de hiphop 
geniaal hebben ontwikkeld, en in de Baltische sta-
ten zijn het de russische migranten. ook bij ons zie 
je dat veel Maghrebijnse jongeren en zwarten zich 
met straatcultuur en urban bezig houden.’ 

nadia Benabdessamad, die voor de acht rond jon-
gerencultuur en competenties werkt, en lid is van 
theatercollectief sin, is het daarmee eens. ‘als ik 
aan urban denk, dan denk ik in de eerste plaats 
aan een grootstedelijke context. en aan het onge-

noegen van waaruit het ontstaan is. die tegencul-
tuur, of dat opeisen van een plek en een stem, is 
inderdaad een van de essentiële kenmerken van ur-
ban art. het zijn de homies en de drerries die aan 
het hiphoppen, slammen en breaken gaan, omdat 
ze iets te zeggen hebben.’ 

Vanuit haar werk voor de acht kwam Benabdes-
samad vaak in contact met jongeren die moeilijk 
doorstroomden naar de arbeidsmarkt. de klassieke 
probleemjongeren zeg maar. ‘ik stelde vast dat 
veel van die jongeren over een aantal informele 
competenties beschikken waarvan wij niet eens 
wisten dat ze bestonden. hoe moeilijk het bij som-
migen ook leek om zich aan afspraken te houden, 
ze konden dat wel om te gaan slammen of brea-
ken: dan konden ze wel de nodige discipline aan 
de dag leggen. Vanuit die informele, vaak niet er-
kende competenties wilde ik dus vertrekken. en dan 
stoot je op een goudmijn. Want intussen zijn velen 
onder hen alleen nog maar met hun kunst bezig. 
net zoals alle andere kunstenaars.’
 

NAAr EEN NIEuW PuBLIEk

eén van de grote troeven die de urban scene ont-
wikkeld heeft, is dat het slaagt waar de reguliere 
sector al minstens twee decennia faalt. Want ter-
wijl men zich binnen de klassieke podiumkunsten 
hopeloos afvraagt hoe een divers publiek aan te 
spreken, slaagt de urban scene daar moeiteloos in. 

ook sommige spelers in het middenveld hebben 
intussen begrepen dat urban culture de perfecte 
hefboom kan zijn voor publieksverruiming. Zo pro-
beert Zomer van antwerpen de laatste jaren naast 
het reguliere publiek ook een ander publiek aan te 
spreken door in de Zomerfabriek andere, jongere 
kunstvormen, waaronder urban, aan te bieden. ‘de 
reden voor ons is simpel,’ aldus Patrick de Groote. 
‘We stelden vast dat een groot deel van de bevol-
king in antwerpen zich toch niet aangesproken 
voelde door onze fantastische formule, hoe suc-
cesvol de Zomer ook is, met zijn rijen wachtenden 
ergens in mei, en alle uitverkochte voorstellingen. 
eerst vonden we dat vreemd. We waren er toch 
voor iedereen, en we waren toch oh zo’n fijn festi-
val. dus zijn we gaan nadenken over hoe we dat 
tij konden keren. dat is immers cruciaal voor ons. 
Welk draagvlak heb je nog over pakweg tien, vijf-
tien jaar, als de helft van deze stad etnisch-diverse 
roots heeft en niet geïnteresseerd is in je festival? 
het kan toch niet de bedoeling zijn om voor een 
kleine minderheid cultuur aan te bieden?’

het was bijzonder om deze zomer te zien hoe het 
festival, dat een groot publieksbereik heeft maar 
een te eenzijdig profiel, zich heruitvond en in de 
Zomerfabriek honderden nieuwe mensen wist aan 
te trekken met dj-sets, slam poetry in de torensessies 
en workshops voor jongeren. exacte cijfers zijn er 
nog niet, maar meer dan 60.000 mensen vonden 
de weg naar de Zomerfabriek, en 12 procent meer 
jongeren onder de 26 vonden de weg naar de Zo-

Het is met stijgende interesse, verwonde-
ring en bewondering dat het traditionele 
podiumkunstenveld zich interesseert voor 
alles wat met urban arts en urban cul-
ture te maken heeft. Die interesse is niet 
verwonderlijk. De urban scene in Vlaan-
deren is het laatste decennium, zonder 
overheidssteun of structuren, helemaal uit 
haar voegen gebarsten en eist meer dan 
ooit een plek op. Een eigen plek. 

het aantal subdisciplines en subgenres van urban 
culture zijn talrijk en de urban scene lijkt zich snel-
ler te vertakken dan men ze kan inventariseren. 
niet alleen heb je urban sports en urban media, en 
heb je binnen de urban arts traditioneel de hiphop, 
zowel dans als muziek, breakdance en rap, maar 
er is ook ook krumping, ragga, en er zijn discipli-
nes als mc’ing, dj’ing, slam poetry ... om er maar 
een paar te noemen. 
 
Vanuit de klassieke kunsten is er al geruime tijd in-
teresse voor urban arts. het is intussen al een eeu-
wigheid geleden dat de eerste dj of rapper zijn 
plek vond in een ‘reguliere’ theatervoorstelling. een 
eerder ‘standaard’-voorstelling met urban dipsaus, 
zeg maar. nu eens om modern, hedendaags re-
pertoire meer in de verf te zetten, dan weer om 
klassiek repertoire hedendaags te interpreteren. 
Maar hoe oprecht die interesse ook is of was, het 
blijft toch vaak een beetje een ver lief. fijn om mee 
te pronken als het past, makkelijk te negeren als 
het even niet uitkomt. het initiatief tot professioneel 
samenwerken kwam steevast uit de reguliere sector 
– hoe kan het anders als alleen daar structuren en 
middelen zijn – en urban kunstenaars waren dan 
ook van deze enkele kansen afhankelijk. 

hoe vernieuwend die vormen van gebruik, intertekst 
of recuperatie – noem het zoals u wilt – misschien 
ooit waren, vandaag de dag zijn ze niet meer aan 
de orde. Want wat is er gebeurd: urban arts zijn 
niet alleen gigantisch divers en groot geworden, ze 
hebben stilaan een paar troeven in handen waar 
de reguliere sector alleen maar van kan dromen. 
Zowel qua publieksbereik als publiekswerving ge-
bruiken ze met succes nieuwe technieken, en sla-
gen ze erin een publiek voor kunst en cultuur warm 
te maken dat met een grote boog om de klassieke 
theaterzaal heen loopt.

Wat kan de traditionele sector opsteken van deze 
anarchistische, rebelse kunstvorm? en hoe kan 
binnen urban arts het onregelbare toch geregeld 
worden? Kortom, hoe kan de podiumkunstensec-
tor zich aanpassen aan onze mondiale steden en 
volwaardig pluralistisch, meerstemmig openingen 
vinden naar een nieuw publiek, een nieuwe taal, 
en een rijker canon? 

WHAT’S IN A NAME?

als je iemand uit de urban scene vraagt wat ‘urban’ 
precies is, dan krijg je eerst een glimlach, daarna 
‘het is zo veel’, en vervolgens vaak een verwarde 
definitie, waarin stedelijkheid, artistieke, socio-eco-
nomische en etnische argumenten en parameters 
om het voorplan strijden. in een poging een plek 
op te eisen doet men vanuit de urban scene noch-
tans erg zijn best een efficiënte definitie te vinden. 
Misschien moet men die pogingen om zichzelf te 
definiëren gewoon staken. u moet de proef maar 
eens op de som nemen: vraag aan vijf voorname 
theatermakers wat theater precies is en er zullen vijf 
totaal uiteenlopende antwoorden volgen. en voor 
elke definitie is, in het hedendaagse landschap, 
een voorstelling te vinden die niet onder deze of 
gene definitie valt. 

het is met andere woorden uiterst moeilijk de gren-
zen van een genre af te bakenen en te bepalen 
– zeker als dat genre dan nog eens een koepel is 
voor tal van subgenres en disciplines. Maar wat 
misschien nog belangrijker is: geen weldenkend 
mens, tenzij met het schaamrood op de wangen, 
zou het ooit wagen aan een theatermaker te vra-
gen om zijn kunst te definiëren. de vraag ‘wat is 
urban dan precies’, zegt meer over de vraagsteller 
dan over de vraag. en het ware goed mocht men 
de drang tot zichzelf te definiëren in functie van 
anderen voor eens en altijd achter zich laten. het is 
uiteraard niet verkeerd om over het eigen medium 
te reflecteren. Maar het is niet aan de kunstenaar 
zijn eigen kunst te definiëren.

Urban mag dan wel moeilijk exact te definiëren 
zijn, het is wel een mondiaal gegeven. ‘Van rio, 
over new York, Parijs en antwerpen: overal wordt 
dezelfde term gebruikt (urban/urbain) en nergens 
vraagt iemand die deel uitmaakt van de scène zich 
af waar hij zich precies mee bezighoudt,’ zegt 

URBan tHEatRE
ovER nIEUwE voRmEn En nIEUwE PUBLIEkEn

Michael De Cock

Urban Stranger – scoreman (foto: Marianne hommerson)
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ouoleguem is niet de enige die linken met theater 
zoekt. in het kader van het Mestizo arts festival 
maakte sin de voorstelling H & G (Grimmiger), los-
jes en van ver gebaseerd op Hansje en Grietje van 
Grimm, waarbij de oertekst vooral werkt als een 
soort collectieve referentie naar eenzaamheid en 
verweesdheid. de voorstelling gaat over de stad, 
een thema dat het kersverse collectief wil bespelen. 

‘Hans en Grietje vertelt over twee verlaten kinde-
ren,’ zegt Junior Mtombeni, een van de kernleden 
van sin. ‘dat zijn de gasten die vandaag in de 
straten hangen. Wat als je van het bos de stad 
maakt, vroegen we ons af. dan krijg je de wereld 
vandaag. ik kom zelf van de straat. ik wilde het 
hebben over de keuzes die je in je leven dan toch 
nog hebt, daarbuiten. Want onze personages, in 
tegenstelling misschien tot hansje en Grietje in het 
origineel, kunnen wel kiezen. in die zin is dit een 
heel persoonlijke voorstelling.’

in H & G werd de jungle, of het oerwoud, een leeg 
en kil betonnen bos. ‘Concrete jungle, dat was het 
idee,’ zegt Mtombeni. ‘H & G gaat heel erg over 
de stad. dus om ons verhaal te vertellen zijn we op 
zoek gegaan naar expressiemiddelen uit die stad 
vandaag. daarom doen ook rappers als sifort en 
Gloria mee. Ze zijn van bij het begin bij het ver-
haal betrokken.’

een urban thema, in een urban verhaal verteld met 
urban middelen … kunnen we dan niet spreken van 
iets wat we urban theater mogen noemen? ‘We zijn 
wel op zoek naar een vorm van urban theater, ja. 
ook in ons woordgebruik en onze manier van spre-
ken. Wij gebruiken de straattaal. die is veel korter, 
directer en erg beeldend. Maar ook in de vorm, 
door met slam poets te werken en door de muziek, 
rappers … en door een aantal herkenbare dingen 
uit de straat: het enige decor is zwerfvuil waarin 
gedanst wordt.’

ook Gerardo salinas gelooft dat sin een vorm kan 
zijn van urban theatre. ‘Zowel qua thema als qua 
manier van werken,’ legt hij uit. ‘Want deze voor-
stelling is net zoals de hele urban scene van onder-
uit ontstaan. het is geen initiatief dat van bovenuit 
is opgelegd. en sin probeert ook heel erg om de 
urban artists van bij het begin te betrekken. dat is 
een grote kracht, ook al houdt het vandaag nog 
een gevaar in. Want vaak wordt het om die reden 
in de socio-artistieke hoek gedrumd.’

ANgST Voor DE BArBArEN

hoe komt het dat het, ondanks de interesse van 
een aantal individuen, zo moeilijk is voor de urban 
scene om door te stromen naar het traditionele cir-
cuit? is het protectionisme, angst, of een gevoel van 
artistieke meerderwaardigheid dat de leidende 
sector op zichzelf terug doet plooien? 

hoe komt het dat die nieuwe vormen, enkele ini-
tiatieven niet te na gesproken, niet structureel op-

gepikt worden door de podiumkunstensector? of 
is die, ondanks het feit dat we graag geloven dat 
openheid het alfa en het omega is in ons cultuur-
landschap, vaak toch behoudsgezinder dan we 
graag willen toegeven?

Worden kunst en cultuur niet nog te vaak bekeken 
vanuit traditionele, klassieke patronen? en schatten 
we ‘onze’ cultuur, of de klassieke canon in al zijn 
vormen en gradaties – en daar hoort modern thea-
ter ook bij – hiërarchisch toch niet een tikje hoger 
in dan de ‘andere’ cultuur? 
allicht wel.

de uitvoerders van urban arts zijn meestal nauwe-
lijks of niet professioneel opgeleid of geschoold. 
die link met het socio-artistieke doet ons vaak be-
sluiten dat er sprake is van minder artistieke kwa-
liteit. Maar waar moeten die kunstenaars zich ver-
volmaken als er geen opleidingen zijn? het mondt 
uit in een vicieuze cirkel die akelig protectionistisch 
werkt: urban arts worden niet gedoceerd in klas-
sieke opleidingen. rap of slam maken geen deel 
uit van het lessenpakket in de opleidingen van het 
deeltijds kunstonderwijs of in de woordopleidin-
gen van de conservatoria. Jongeren die met die 
disciplines bezig zijn, voelen zich er dan ook niet 
aangesproken en dienen er zich niet aan. Wat de 
opleidingen vervolgens doet concluderen dat jon-
geren uit sommige kringen zich niet aandienen om-
dat het hen niet interesseert of omdat er iets aan de 
toeleiding schort. 

Moeten de toneel- en woordopleidingen hun refe-
rentiekader dan aanpassen, hun doelstellingen bij-
sturen? allicht wel. niet op maat van de student, 
maar op maat van de tijdgeest. omdat woord- en 
taalkunst constant evolueren. en omdat in de urban 
scene de meest spitante en moderne vormen van 
woordkunst floreren. het zal voor iedereen winst 
zijn. opleidingen zullen een diverser publiek aan-
trekken, een nieuw canon aanboren en de vinger 
meer dan ooit aan de pols van de tijd houden.

er is nood aan doorgedreven scholing. daar is 
iedereen het over eens. Benabdessamad: ‘het is 
hoog tijd dat er binnen de urban culture een de-
gelijke coaching komt. het is de enige manier om 
hen te vervolmaken en om vanuit die groepen voor-
beeldfiguren te creëren. en zo kan je – en daar 
is het mij echt wel om te doen – op termijn iets 
doen aan de beeldvorming, die nu heel eenzijdig 
en blank is. dat moet gepareerd worden vanuit een 
sterkte. Zonder ‘het slachtoffer’ te zijn. We moeten 
een eigen burning platform creëren. Zonder dat 
elke jonge Maghrebijnse acteur de Marokkaan 
van dienst moet gaan spelen die het wel of net niet 
gedaan heeft in een of andere serie.’

dat er vanuit de urban scene geen interesse is voor 
podiumkunsten, bestrijdt nadia Benabdessamad 
met klem. ‘die is er absoluut wel! Maar voor de 
eigen referentiekaders. ik vind dat de podiumkun-
sten daar een geweldig gat laten liggen. die refe-
rentiekaders zijn dus niet shakespeare of zo. Vorig 

mer van antwerpen. 
‘We hebben die avonden uiteraard niet alleen ge-
organiseerd, maar samen met kleine organisaties 
die rond die dingen werken. let’s go urban, om 
er maar een te noemen. en we hebben de Zomer-
fabriek bewust een beetje buiten de Zomer als 
festival gehouden. We wilden een plek voor die 
jongeren alleen. iets waar zij zich echt mee konden 
identificeren.’

ook wat publiekswerving betreft, zetten ze andere 
middelen in dan de klassieke kunsten. Geen dikke 
brochures die bij het begin van het seizoen met 
tienduizenden tegelijk gedrukt worden. de nieuwe 
media worden volop ingezet om het publiek tot bij 
de voorstelling te krijgen, tot simpele tekstberichtjes 
toe. ‘het heeft geen zin om een dance battle lang 
op voorhand aan te kondigen en door te sturen. 

dat gebeurt per sms. iedereen stuurt het uur en de 
plek door, en een dag later komt iedereen kijken.’

Maar initiatieven als deze zijn schaars. en erg ge-
mengd is het publiek nog niet. ‘dat klopt,’ aldus de 
Groote, ‘hoewel heel veel jongeren uit de urban 
scene al vonden van wel. Maar daar is inderdaad 
nog werk aan de winkel.’

HET SyMBoLISCH kAPITAAL

The arts are the archives of people: structuring and 
uniting feelings and emotions. The arts are the in-
tangible soul of society.1 

Gerardo salinas, artistiek leider van het Mestizo arts 
festival (Maf), probeert bruggen te slaan tussen de 
urban culture en de traditionele kunstensector. ‘het 
is heel belangrijk dat ook urban artists hun plek vin-
den in het veld,’ aldus salinas. ‘de overdracht van 
het symbolisch kapitaal dat al die makers in handen 
hebben in hun teksten en voorstellingen over de ste-
delijke leefwereld, is belangrijk. en ze komen veel te 
weinig aan bod in het traditionele circuit.’

salinas: ‘ik geloof dat elk mens een verhalenvertel-
ler is. als je iemand zegt hoe je dag eruitzag, dan 
vertel je eigenlijk een verhaal. dus iedereen, elk 
mens, heeft een verhaal. sommige mensen hebben 
het gereedschap om die verhalen, hun verhalen, 
te delen met een publiek. dat gebeurt in cultuur. 
een acteur claimt een ruimte en vertelt een verhaal. 
hij kan zijn verhaal heel even boven alle andere 
uitsteken. iemand op de scène vertelt zijn verhaal, 
het publiek luistert en kijkt. Kunst is een manier om 
verhalen te delen. onze samenleving is de optel-

1. semple, Maggie. ‘arts and cultural diversity’. in: City 
of Cultures (reader). Brussel: Vlaams theater instituut 
en theater instituut nederland, 1994, p. 45.

som van al die verhalen. Maar een aantal mensen 
krijgt niet de ruimte of de middelen om zijn verhaal 
te vertellen … daarvoor willen wij een structuur 
bieden. in een stedelijke context kiezen mensen 
vandaag vaak voor een vorm van urban arts om 
verhalen te vertellen. dat is hun gereedschap. dat 
gereedschap, die taal, is nog niet altijd ultiem ont-
wikkeld. daarbij willen wij helpen.’

in zijn boek Angst voor de Barbaren omschrijft 
tzvetan todorov2 cultuur als een sleutel om de we-
reld te begrijpen. hij gaat nog verder dan salinas 
wanneer hij zegt dat het vertellen van die verhalen, 
het participeren aan cultuur dus, niet alleen een 
recht is, maar een voorwaarde tot menselijkheid. 
Zonder cultuur zou iedereen, aldus todorov, onder-
gedompeld zijn in een beangstigende chaos. ‘Cul-
tuur dient als band voor de gemeenschap die erin 
deelt en stelt haar leden in staat onderling te com-
municeren. een wezen zonder cultuur is immers 
niet volledig menselijk.’

NAAr EEN NIEuWE SyNTAXIS  
EN SEMANTIEk

terwijl dansvarianten uit de urban scene min of 
meer aansluiting vinden bij hedendaagse dans en 
ook opgepikt worden in het commerciële circuit, 
hebben de slam poets het een stuk moeilijker. Meer 
en meer zoeken zij linken en verbanden met theater. 

seckou ouologuem is een van de slam poets die 
Vlaanderen rijk is. ‘Vroeger rapte ik vooral, maar op 
een bepaald moment raakte ik een beetje uitgeke-
ken op dat genre,’ vertelt hij me. ‘het heeft een heel 
dwingend rijmschema, en het leunt erg aan bij enter-
tainment. ik wilde meer vertellen met mijn teksten.’ 
het waren vooral amerikaanse voorbeelden die 
ouologuem richting slam brachten. ‘Black ice, da-
niel Beaty, shihan, om er maar een paar te noemen. 
en in frankrijk had je Bavar met 365 cicatrices. dat 
is echt fantastisch. en zoiets wilde ik ook doen. in 
die slam poetry wil ik het ook over maatschappelijke 
thema’s hebben. en tijdens optredens pik ik graag in 
op de actualiteit. toen Congo vorig jaar zijn 50-ja-
rige “onafhankelijkheid” vierde, deed ik een  slam 
over Congo-Vrijstaat dat toevallig ook net dat  jaar 
125 werd. dit jaar doe ik vaak iets over Coca-Cola 
dat ook zijn 125ste verjaardag viert.’

samen met Wim Geysen maakte ouologuem ook 
een theatervoorstelling waarin slam een belangrij-
ke rol speelde. de voorstelling was te zien tijdens 
een van de torensessies op de Zomer van antwer-
pen. ouologuem is blij met het resultaat, maar hij 
wil nog verder werken aan de voorstelling. ‘het is 
nieuw voor mij om zo’n lange boog te maken. ik 
zou het wel fijn vinden om eens met een dramaturg 
over zo’n dingen te praten. iemand die ervaring 
heeft in theater en goed kan inschatten hoe je een 
voorstelling opbouwt en structureert.’

2. todorov, tzvetan. Angst voor de barbaren. 
amsterdam: atlas, 2009.

seckou ouologuem
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en omdat daar volgens ons de toekomst van de kun-
sten ligt.’

die toekomst van de kunsten ligt in de wereld van 
vandaag. die toekomst is, net als de toekomst van 
ons continent, multi-etnisch, divers en pluralistisch. 
op festivals als Mestizo arts festival zie je een 
brandende noodzaak die op Vlaamse podia wel 
eens wil ontbreken. Urban arts en culture staan niet 
op het punt te verdwijnen. het is een uiterst urgente 
kunstvorm die zich richt tot een hedendaags, stede-
lijk, mondiaal en steeds groter wordend publiek. 

‘al bij al vind ik urban een ontzettend hoopvolle 
trend,’ zegt Patrick de Groote. Je kan het niet gene-
raliseren of definiëren. het is dus geen beweging. 
Maar we stellen wel vast dat er overal ter wereld 
kunstuitingen zijn van mensen van wie je het niet 
meteen verwacht. een nieuwe hybride cultuur die 
ontstaat door het samenkomen van mensen, en 
dus alles te maken heeft met de wereld vandaag. 
in het Westen speelt de invloed van de migratie 
heel erg. in afrika de verstedelijking. de urgentie, 
waar reguliere makers hier te pas en te onpas naar 
verwijzen, die is daar écht. Ze doen het, omdat 
het zo hard moet. dat ondanks die ruwheid van 
de wereld een generatie jonge mensen kunst en 
cultuur claimt om een stem te krijgen, dat vind ik 
bijzonder hoopvol.’

Democracy is one thing, it’s a discussion. It’s the 
possibility of discussion, it’s the possibility of mul-
tiple voices coexisting. It’s the idea that one voice 
doesn’t obliterate another voice. It’s the idea of a 
permanent engagement of voices, and that multipli-
city is built into the core of democratic existence. 
It’s that every voice you lose, you lose democracy. 
Every voice that is not a full participant, you do not 
have a democracy.5 

Westerse cultuurmakers kunnen wel eens cynisch 
doen over cultuur en het belang ervan. Westerse 
cultuurmakers kunnen het eigen werk, en de im-
pact ervan wel eens minimaliseren en er gering-
schattend over doen. dat mag, nu en dan. enige 
zelfrelativering is op zijn plaats. Maar we mogen 
nooit de emancipatorische kracht van kunst en cul-
tuur miskennen. en de leidende culturele klasse kan 
nooit genoeg openheid aan de dag leggen om 
plaats te maken voor nieuwe stemmen en nieuwe 
cultuurdragers, al was het maar om de eigen bloed-
armoede tegen te gaan.

dat niet doen is niet alleen antidemocratisch, het is 
op lange termijn ook – en dat is vanuit eigenbelang 
minstens even onrustwekkend – het ondertekenen 
van het eigen doodsvonnis. het is bovendien de 
bevestiging van, of de angst voor, datgene waar 
men – uit gemakzucht – al eens cynisch over doet: 
de eigen overbodigheid. 

5. Citaat uit een lezing van Peter sellars uitgesproken 
tijdens City of Cultures, een conferentie van Vlaams 
theater instituut en theater instituut nederland op 28 
mei 1994.

Michael De Cock is theatermaker, auteur en direc-
teur van ’t ARSENAAL.

Deze tekst werd geschreven in het kader van Ant-
werpen Europese Jongerenhoofdstad 2011 voor 
de EUROCITIES Culture Forum Meeting in Antwer-
pen van 26 tot 29 oktober 2011 (zie www.euro-
cities.eu).

jaar op Mestizo arts festival boeide een jonge al-
lochtoon zich op over de huidige podiumkunsten. 
toen men hem vroeg waarom hij niet ging, zei hij 
kwaad dat hij geen zin had om een blote griet op 
de scène te zien. Want dat interesseerde hem niet. 
het was een plastische manier om te zeggen dat 
noch de vorm, noch de inhoud hem aansprak. ik 
heb dat ook vaak. ik ga vaak in de Bourla naar 
voorstellingen kijken. en het is mijn kader ook niet. 
ik zag Bloed en rozen en ik vind het mooi gemaakt. 
en ik heb ontzettend veel respect voor die acteurs. 
Maar ik voel er me niet door aangesproken.’

NEoCoNSErVATISME

in zijn pamflet Heritage, Urban Culture and Demo-
cracy in Europe3 legt cultuursocioloog Pascal Gie-
len een bijzondere link tussen de huidige ontwikke-
ling van democratie in europa in de richting van 
neonationalisme en –liberalisme, en cultuur. 

europa is oud. en hoe open en vrij verkeer van 
handel en mensen ooit ook bedoeld mag zijn ge-
weest, we zijn verder dan ooit van de grote euro-
pese droom. het neoliberalisme en het neonationa-
lisme gaan hand in hand en dienen in de praktijk 
een behoudsgezind europa. Vrij verkeer van geld? 
Ja, maar een land dat uit de boot dreigt te vallen 
wordt geïsoleerd en zowel bij de zwakke kneusjes 
als bij de sterkste schouders wordt de uitstap uit de 
euro en het terugkeren naar de oude munt luidop 
geopperd. Wie had dat vijf jaar geleden kunnen 
denken? Vrij verkeer van mensen? nieuwkomers 
mogen enkel in één land blijven. het land waar-
langs ze in de unie binnenkwamen.

Gielen heeft een punt wanneer hij stelt dat neona-
tionalisme en neoliberalisme ingezet worden door 
de leidende klasse om behoudsgezinde redenen. 
neonationalisme (terugplooien op de eigen iden-
titeit) en neoliberalisme (lees: ongebreideld vrije-
marktkapitalisme) zijn, hoe ‘neo’ ze ook klinken, 
stilaan achterhaalde recepten voor nieuwe uitda-
gingen. 

ook cultuur is volgens Gielens in hetzelfde bedje 
ziek. de cultuur van het oude europa is in grote 
mate een museumcultuur, zo stelt hij. Vooral gericht 
op conservatie. dat is verwarrend, want is conser-
veren niet net een van de kerntaken van cultuur? 
Verhalen bewaren, over de generaties dragen en 
doorgeven is een essentieel kenmerk van cultuur en 
cultuurbeleving. daar is niets mis mee. 

enkel wanneer cultuur en cultuurbeleving een exclu-
sief trekje krijgen, alle middelen en aandacht opei-
sen en niet genoeg openstaan voor nieuwe tenden-
sen, is er iets loos. in haar essay ‘arts and Cultural 
diversity’ stelt Maggie semple dat echt pluralisme 
de nodige moed vergt van de leidende cultuur:

3. dit pamflet wordt binnenkort uitgegeven als bijlage 
bij het jaarboek van de stad antwerpen – vzw 
Musea en erfgoed.

Pluralism is a danger to any power structure, be-
cause to accept pluralism is to acknowledge ‘the 
other’. To acknowledge the other is to accept that 
you yourself are an other, and that the possibility 
exists that your truth might indeed be false.4

terwijl onze steden aan een razende rotvaart ver-
anderen en muteren, blijven instituten, opleidingen 
en cultuurtempels nog achter. iedereen beseft dat er 
verandering op til is, maar in plaats van de gele-
genheid van het avontuur te nemen, hinkt men veel-
al tergend langzaam achterop of blijft men wachten 
op of streven naar de aanpassing van ‘de ander’.

het is niet fout om te investeren in nieuwe musea. 
(Ga maar na, geen stad die naam waardig die 
de laatste jaren geen prestigieus museum opende.) 
Musea kunnen een stad een nieuwe drive en impuls 
geven. het is wel fout als die musea de lege kerken 
van de cultuur worden, en als men alleen in beton 
investeert en niet in al dat omvangrijke menselijke, 
stedelijke kapitaal.

QuID SuBSIDIES?

Maar hoe subsidieer je het onregelbare, het sub-
versieve? de doorgroei van de urban arts moet 
bottom-up gebeuren, daar lijkt iedereen het over 
eens. het meest logische lijkt dat op termijn elke 
urban kunstvorm een plaats verwerft naast zijn tra-
ditionelere of bekendere broers uit dezelfde fami-
lie. Breakdance, krumping en ragga ... zijn vormen 
van dans. Ze horen dan ook in dansscholen gedo-
ceerd te worden en als dusdanig gesubsidieerd. 
Slam poetry is een hedendaagse vorm van woord-
kunst, en dient zijn plek dan ook daar te vinden. 

‘dat klopt, maar het zou naïef zijn te denken dat 
alles meteen zijn plek gaat vinden binnen dat regu-
liere systeem,’ zegt Benabdessamad. ‘ik denk dat er 
een overgangsfase moet zijn ik denk dat er een clus-
ter van mensen bij elkaar moet worden gebracht 
die rond urban werken en dat zij in eerste instantie 
moeten bepalen wie middelen krijgt. en dat er werk 
moet gemaakt worden van een spartaanse oplei-
ding. Kijk naar wat de nieuw amsterdam doet in 
nederland: een voortraject dat getalenteerde ma-
kers klaarmaakt voor wat nadien komt.’

en een plek in de stad? een centrum voor urban 
arts misschien? een plek waar gewerkt kan wor-
den, ontmoet en getoond. ‘een plek in de stad zou 
inderdaad erg goed zijn,’ zegt Gerardo salinas. 
‘Maar het moet geen ‘enge’ plek zijn. ik droom 
van een plek waar gezelschappen als fC Bergman 
naast bijvoorbeeld sin en urban dancers kunnen 
staan. en dat ze elkaar daar kunnen treffen. Zo’n 
centrum is alleen maar interessant als het geen ur-
ban getto wordt. Wij werken niet aan diversiteit 
omdat dat moet, maar omdat het een avontuur is. 

4. semple, Maggie. ‘arts and cultural diversity’. in: City 
of Cultures (reader). Brussel: Vlaams theater instituut 
en theater instituut nederland, 1994, p. 50.

H & G (Grimmiger) – sin (foto: Marianne hommerson)

http://www.eurocities.eu
http://www.eurocities.eu
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Behalve dat een eenzijdig verhaal afstompend en 
onvolledig is en daarom geen accurate weergave 
van onze wereld is, is het ook gevaarlijk, zoals 
de nigeriaanse schrijfster Chimamanda achibie3 
terecht stelt. Je krijgt namelijk een stereotiep en 
compleet fout beeld van de ander. een voorbeeld 
is het beroemde negentiende-eeuwse boek van Jo-
seph Conrad: Heart of Darkness, dat zeer zeker tot 
een van de meesterwerken van de westerse canon 
gerekend wordt. het is pas in de jaren zeventig 
dat er vanuit postkoloniaal oogpunt naar dat werk 
gekeken werd. onder meer door de nigeriaanse 
schrijver Chinua achebe die de blanke academi-
sche en literaire wereld choqueerde door Conrads 
literaire meesterwerk af te doen als racistisch om-
dat het verhaal afrikanen ontmenselijkt en van hen 
cultuur- en taalloze wezens maakt die niets meer 
zijn dan een verlenging van het donkere en ge-
vaarlijke oerwoud.4 achebe voelde zich vernederd 
door het eenzijdige en stereotiepe beeld dat Con-
rad schetst van de afrikanen. en dat Conrads boek 
nobel het kolonialisme in vraag stelt, praat het ra-
cisme natuurlijk niet goed. 

de opvatting over de inferioriteit van de ander kent 
een lange geschiedenis en is zelfs vandaag niet 
helemaal de wereld uit. achebe geeft in zijn werk 
een ander beeld van dat oude continent. hij is een 
van die andere stemmen die het evenwicht wat her-
stellen, omdat, zoals hij stelt: ‘art is more than good 
sentences’5. en dat geloof ik ook heel sterk. theater 
en literatuur hebben wel degelijk een impact op 
onze samenlevingen, hebben een invloed op de 
manier waarop we naar de anderen kijken. 

het belang en de noodzaak dat zoveel mogelijk 
stemmen andere verhalen brengen, reikt daarom 

3. achibie, Chimamanda. The danger of a single story. 
http://www.ted.com/talks (2009).

4. achebe, Chinua. Hopes and Impediments: Selected 
Essays, 1965-1987. london: heinemann, 1988.

5. uit een interview van Caryl Phillips  met Chinua 
achebe in The Guardian van 22 februari 2003.

veel verder dan louter een opportuniteit om de rijke 
diversiteit van onze complexe wereld te ontdekken. 
het gaat over meer waarachtigheid, over meer nu-
ance, over meer diepgang.

dit klinkt misschien wat streng, maar dat hoeft het 
niet te zijn omdat deze openheid, deze curiositeit 
naar wat de ander te vertellen heeft ook perspec-
tieven biedt om iets nieuws te maken. de meerstem-
migheid kan ervoor zorgen dat de ruimte die we 
delen geen woestenij wordt waar er een kille wind 
van angst en wantrouwen waait.  

ahdaf soueif, een egyptische schrijfster en com-
mentator heeft veel geschreven over die gedeelde 
ruimte die zij de Mezzaterra noemt. Zij roept op 
om de Mezzaterra in te nemen, een gedeelde 
vruchtbare grond met paden die naar de rijke ach-
terlanden van de vele tradities leiden.6

en op deze Mezzaterra kan er iets gemeenschap-
pelijks ontstaan. 

er zijn heel wat voorbeelden van kunstenaars en 
theaterhuizen die met succes hun tenten opslaan 
op de Mezzaterra. Vaak zijn deze pogingen om 
de klassieke westerse canon open te breken, te-
rug te vinden in de angelsaksische wereld die een 
lange geschiedenis heeft van aanwezigheid van 
niet-westerse gemeenschappen. in de Vs is er uiter-
aard de zwaar beladen geschiedenis van de afro-
amerikanen en uit die tijd ontstond een afrikaans-
amerikaans theater dat het lot en het wedervaren 
van de slaven uitbeeldde. later, na de slavernij, 
was een eigen theatercircuit nodig omdat zwarte 
amerikanen niet toegelaten werden tot de blanke 
theaters. dit afrikaans theater greep in het begin 
voornamelijk terug naar een klassiek westers re-
pertoire, vooral shakespeare (vaak wel de stukken 
met een revolutionaire ondertoon). en deze oude 
traditie zet zich vandaag voort, onder meer door 
het stuk Desdemona dat een bewerking is van sha-
kespeares othello door de amerikaanse schrijfster 
toni Morrison in een regie van Peter sellars.

Morrison stelde zich vragen die shakespeare niet stel-
de. Zij zag verhalen waar shakespeare ze niet zag.

toni Morrison haalt het personage Babary naar de 
voorgrond, een personage dat in het oorspronke-
lijke stuk een marginale rol had.

en hoe kon het anders? Babary was een afrikaan-
se dienster die voor de jonge blanke desdemona 
moest zorgen. Voor shakespeare had Barbary 
geen interessant verhaal te vertellen. Ze was zwart, 
ze was vrouw.

Maar Morrison kon haar verhaal horen omdat ze 
die zwarte vrouw herkende. het resultaat is een se-
rene voorstelling over ondergeschiktheid en onge-
lijkheid. de voorstelling was ook krachtig omdat de 

6. ahdaf, soueif. Mezzaterra, Fragments from the 
Common Ground. london: Bloomsburry, 2004.

de discussie over een andere canon gaat over 
meer dan alleen maar over de etnisch-linguïstische 
diversiteit in de kunsten. het is fundamenteel een 
discussie over onze bewegende samenleving, over 
het veranderende karakter van onze gemeenschap. 
er is niets nieuws aan dat proces van vooruitgang. 
alleen lijkt het nu alsof alles veel sneller gaat en 
er waardevolle zaken verloren gaan zonder dat er 
andere, even waardevolle zaken voor in de plaats 
komen. in deze pijnlijke overgangsfase waarbij er 
veel angst is om dingen los te laten en onzeker-
heid over de wereld van morgen, kunnen verhalen 
geruststellen. Verhalen kunnen een inkijk geven in 
dat wat niet gekend is. Verhalen zijn in staat ons 
duidelijk te maken wat mensen gemeen hebben.

Voorwaarde is dat je durft de platgetreden paden 
te verlaten en openstaat voor die andere verhalen.

Maar mensen zijn vaak conservatief. datgene wat 
niet tot de mainstream-cultuur behoort, wordt om-
zeild omdat het ongemakkelijk is. er is de vrees dat 
die verhalen onbegrijpelijk zijn of erger, dat het 
vastgeroeste opvattingen op de helling zet. en bo-
vendien, waar zijn die verhalen? Bestaan ze wel? 

natuurlijk bestaan ze, maar je moet ze zoeken, 
vaak hebben ze nog geen stem. langzaam wordt de 
schroom overwonnen en worden er verhalen verteld 
door mensen van wie de roots elders liggen. omdat 
er die drang is om de eigen verhalen te exploreren, 
te ontrafelen en ze opnieuw in elkaar te steken zodat 
er iets nieuws ontstaat, iets waarmee de verhalenver-
teller en zijn toehoorders zich kunnen identificeren.

Maar iemand die zich niet noodzakelijk wil iden-
tificeren met Yoruba- of Berberverhalen zal ook 
minder geneigd zijn om die verhalen te zoeken. 
Bovendien: waarom zou een doorsnee-europeaan 
teruggrijpen naar de tiende-eeuwse teksten van de 
broeders van Basra of de indische Mahabharata 
terwijl de klassieke Griekse mythologie voorhan-
den is? Waarom zou je geïnteresseerd zijn in de 
theaterteksten van een nigeriaanse schrijver als 
Wole soyinka wanneer je shakespeare, ibsen en 
de grote europese romans hebt waarmee de mo-
dale europeaan veel meer affiniteit heeft?

Behoren deze teksten, beelden, kunstwerken en ge-
beurtenissen die de westerse canon uitmaken im-
mers niet tot het summum van wat de westerse mens 

kan? en als je al het beste van het beste in huis 
hebt, waarom zou je de verhalen van de anderen 
erbij halen? ik was redelijk onder de indruk toen ik 
tijdens een studiedag literair vertalen vernam dat 
slechts 4 procent van wat de Britten lezen, vertaal-
de literatuur is. 96 procent van de literatuur in het 
Verenigd Koninkrijk komt van engelstalige bodem. 
Waarom het ergens anders zoeken als je het alle-
maal in huis hebt, lijkt de grondhouding.

is dit aanmatigend? 

tegen de achtergrond van onze diverse samenle-
ving is deze houding problematisch. de focus op 
de eigen westerse canon heeft tot gevolg dat de 
mainstream-cultuur exclusief westers blijft en dat 
de esthetische en inhoudelijke norm aangegeven 
wordt door die westerse cultuur.

de Brits-aziatische kunstenaar/performer Keith 
Khan noemde ‘deze tirannie van de Westerse 
schoonheidsidealen en de overtuiging dat de wes-
terlingen artistieker, gevoeliger en intelligenter zijn 
dan rest van de wereld’ een extreme vorm van self-
beautification.1

de Britse theatermaker david hare die nog maar 
net de english Pen/Pinter Prize voor het vrije 
woord kreeg, stelt het in zijn acceptatieredevoering 
als volgt; ‘Why do we think of ourselves as some 
kind of norm? the fully evolved sensibility of a fully 
evolved race?’2

Ja, waarom eigenlijk?

op deze vraag proberen een antwoord te vinden 
zou me te ver afleiden van de opzet van deze korte 
beschouwing over het belang van een andere ca-
non. een canon die vorm krijgt buiten de traditio-
nele westerse cultuur maar die niet losstaat van de 
hedendaagse westerse wereld.

de vraag waar ik wel even bij wil stilstaan is deze: 
zou het onze wereld anders maken als we al deze 
andere verhalen wel lazen en tot ons collectief cul-
tureel erfgoed rekenden?

1. Reinventing Britain, rapport van de arts Council, 
verschenen in The Guardian, 1 april 2003.

2. hare, david. ‘unflinching, unswerving’. the Pen/
Pinter Prize lecture 2011.
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Sometimes I think, I can see you - Mariano Pensotti (foto: titanne)
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‘kennen jullie je publiek?’ Het is een sim-
pele vraag die aan alle cultuurhuizen wordt 
gesteld. Er was een tijd dat het antwoord 
steevast positief was – wie kent nu de eigen 
bezoekers niet? – maar in werkelijkheid op 
niet veel meer gebaseerd was dan op de tic-
ket- en abonnementenverkoop, aangevuld 
met enkele impressies over de leeftijdsstruc-
tuur en het recruteringsgebied. 

Vandaag is die kennis meestal (wat) uitgebreider. 
onderzoek van het eigen publiek is weliswaar nog 
lang geen dagelijkse bezigheid in de meeste hui-
zen en in nog maar enkele gevallen zijn stappen 
gezet naar een systematisch min of meer continu 
onderzoek. niet altijd valt het oog daarbij op die 
elementen die voor het huis zelf van nut zijn en 
dus aanleiding moeten geven tot beleidsbijsturing. 
soms heeft het meer te maken met hoofdstukken 
in subsidiedossiers en/of met het bieden van een 
soort van verantwoording.

in dit artikel willen we een kort overzicht geven 
van publieksonderzoek. op vraag van de redactie 
besteden we daarbij bijzondere aandacht aan de 
eigen ervaringen en vooral aan de publieksonder-
zoeken die binnen het kader van de masteroplei-
ding Cultuurmanagement aan de universiteit ant-
werpen zijn uitgevoerd. in dit tweede geval gaat 
het om het betere studentenwerk, dat uiteraard toch 
verschillende graden van (on)volmaaktheid ver-
toont. het feit dat het meestal gaat om ongepubli-
ceerd werk, maakt het toch de moeite om erbij stil 
te staan. natuurlijk kaderen we dat in het ruimere 
framework van diverse andere publieksonderzoe-
ken en gaan we eerst even in op het karakter van 
publieksonderzoek an sich.

WAT IS PuBLIEkSoNDErZoEk?

na de twee grote rondes in het Vlaamse participa-
tieonderzoek, weet iedereeen wel dat het daarbij 
gaat om een bevraging van een representatief deel 
van de bevolking over de eigen deelname aan cul-
tuur, sport, enzovoort. een publieksonderzoek richt 
zich niet op de hele bevolking, maar wel tot zij 
die reeds deel uitmaken van het publiek, dus de 
bezoekers of gebruikers. het begrip ‘gebruiker’ 
wordt soms echter ruim opgevat, bijvoorbeeld in de 
zin van ‘wie ermee in contact komt’. dat zijn dan 

potentiële gebruikers, maar ook mensen die in de 
buurt wonen. de begrenzing heeft de neiging om 
wat waziger te worden en zich tot de schemerzone 
uit te breiden.

Publieksonderzoek wordt veelal uitgevoerd door mid-
del van een relatief grootschalige, representatieve 
enquête op het niveau van een individuele instelling. 
er bestaan echter nog verschillende andere types.

Zo kan de enquête worden uitgevoerd bij een staal 
van een sector. een voorbeeld daarvan is het on-
derzoek van l. ranshuysen (2001) bij een staal van 
25 Vlaamse musea. doel daarbij was niet alleen 
een beeld te krijgen van het binnenlandse publiek, 
maar ook aan de verschillende types musea (met 
elk hun doelgroepen) bouwstenen voor een mar-
ketingbeleid te bieden. Marketing betekent immers 
niets anders en dus niets minder dan het stimuleren 
van de participatie.

nog grootser van opzet was het gebruikersonder-
zoek bij de Vlaamse openbare bibliotheken, opge-
zet door het toenmalige steunpunt V.C.o.B. daar 
werkten niet minder dan 165 bibliotheken aan 
mee, zodat uiteindelijk 32.041 valabele antwoor-
den konden worden verwerkt (i. Glorieux et al., 
2005). dat maakte het mogelijk om een compleet 
nieuwe imago- en marketingcampagne voor de 
bibliotheken op te zetten, keuzes te maken, speci-
fieke acties uit te voeren (bijvoorbeeld het opnieuw 
motiveren van afhakers) en bestaande acties te op-
timaliseren. Bovendien leverde het veel informatie 
op over de voorkeuren van gebruikers, zodat clus-
terprofielen konden worden opgesteld, wat bouw-
stenen voor een verfijning van het beleid opleverde 
(i. Glorieux en d. Vandenbroeck, 2005). Boven-
dien was de deelname van de gebruikers zo groot 
dat voor zowat alle deelnemende bibliotheken een 
afzonderlijke verwerking mogelijk was. een positi-
onering en benchmarking ten opzichte van andere, 
soortgelijke bibliotheken was dan ook het resultaat.

Voor de individuele huizen kan tegenover het 
kwantitatief georiënteerde enquête-on-
derzoek het kwalitatieve onderzoek worden 
geplaatst. daarbij gebruikt men vooral diepte-inter-
views en focusgesprekken. dergelijk onderzoek 
is normaliter van een eerder verkennende en pro-
bleemformulerende aard (vergelijk d. Mortelmans, 
2007). het is immers niet mogelijk om deze tijds-

rol van Babary gespeeld werd door de afrikaanse 
muzikante rokia traore. 

het is interessant te zien hoe klassiekers een heel 
nieuwe invulling krijgen wanneer ze onder handen 
worden genomen door kunstenaars die een niet-
westerse achtergrond hebben. de Brits-nigeriaanse 
acteur en theaterdirecteur femi elufowoju stelt het 
als volgt: ‘My oedipus rex it’s sophocles, but it’s 
sophocles seen trough an african form or through 
an african prism [...] completely re-evaluating, re-
cloaking, giving it a completely different decor – a 
decor which really marries with the kind of roots 
and branch of my understanding.’7

Beeld je in wat voor geweldig verrassend theater 
er hier bij ons niet gemaakt zou kunnen worden, 
ware het niet dat ook hier nog heel wat vrees is. de 
turks-Belgische theatermaker Mesut arslan getuigt 
in de documentaire ‘Kunst kleurt’ hoe zijn idee om 
iets te doen met de teksten van Marguerite duras 
en oscar van den Boogaard door een of andere 
theatersubsidiecommissie afgeschoten werd en 
men hem doodleuk de raad gaf om, gezien zijn 
achtergrond, iets te doen met teksten ‘van ginder’. 

hoewel het verbreden van de klassieke canon 
zeker ook betekent dat niet-westerse verhalen als 
basis moeten kunnen dienen om een universeel ver-
haal op de planken te brengen, is het uiteraard 
helemaal geen optie dat kunstenaars omwille van 
hun huidskleur of taal veroordeeld worden tot hun 
eigen etnische en culturele roots. laat duidelijk zijn 
dat de keuze van welk repertoire of welk verhaal 
verteld wordt tot de absolute vrijheid van de kunste-
naar behoort. de kunstenaars die het best geplaatst 
zijn om die klassieke canon open te breken zouden 
zelf ook de kans moeten krijgen om in de heer-
sende mainstream te integreren.

hiermee verband houdend bestaat er een andere 
vrees bij vooral jonge, niet-westerse acteurs die ik 
zou willen illustreren met een citaat uit het podi-
umkunstenblad Stage uit de Vs, een citaat waaruit 
een ingehouden verontwaardiging spreekt die als 
een klap in het gezicht aankomt: ‘some negroes 
believe they should play any part for which they 
feel temperamentally suited without calling any par-
ticular attention to their colour.’8

We spreken over 1947. er zijn twee wereldoor-
logen gestreden waar duizenden afro-amerikanen 
met hun leven hebben bewezen dat ze loyaal aan 
het vaderland zijn, maar een rol spelen die hen niet 
vastketent aan hun huidskleur is nog steeds onge-
hoord en zou dat nog lang zijn.

7. sesay, Kadija, red. Black British Perspectives. A 
Series of Conversations on Black Art Forms. london: 
saKs Publications, 2011.

8. hatch, James en errol hill. A History of African 
American theater. Cambridge: Cambridge university 
Press, 2003.

het zou vanzelfsprekend moeten zijn om acteurs de 
mogelijkheid te geven rollen te spelen die niet in 
direct verband staan met hun etnie, hun taal of hun 
huidskleur. Want als er iets is wat jonge kunstenaars 
afschrikt dan is het wel de vrees om een soort gim-
mick van zichzelf te worden, een alibi-ali. om heel 
begrijpelijke redenen bedanken jonge mensen daar-
voor en is dat maar al te vaak de reden waarom 
ze iets anders gaan doen. de keuze om iets in het 
theater te gaan doen wordt trouwens in de meeste 
families nog steeds niet aangemoedigd. Voor fami-
lies die een migratie-achtergrond hebben, is het nog 
moeilijker om zich met deze carrièrekeuze te ver-
zoenen. opwaartse sociale mobiliteit wordt in hun 
ogen het best bereikt door een ‘echt’ beroep te leren 
of door een diploma in de rechten te behalen. 

en natuurlijk is een verbreding niet alleen nodig 
op de bühne en in het repertoire, maar ook achter 
de scene. in de verschillende instellingen, raden en 
commissies en alles wat te maken heeft met de be-
drijvigheid om en rond theater of andere kunstvor-
men; regisseurs, decorbouwers, geluid- en lichttech-
nici. Je zou jonge mensen moeten kunnen warm 
maken voor een beroep in die werelden. Waarom 
zou een jongen uit Borgerhout er niet van kunnen 
dromen om scenograaf te worden? Waarom niet? 
omdat hij waarschijnlijk het beroep niet eens kent.

Volgens mij zou deze verbreding er zelfs toe kun-
nen leiden dat er een nieuw publiek door die im-
posante dubbele deuren van de theaterzalen bin-
nenkomt. 

en gelukkig beweegt er hier te lande ook wat. de 
initiatieven zijn op één hand te tellen, maar er be-
weegt iets.

Kijk maar naar het prille sin-collectief uit antwer-
pen en wat ze doen met  grootstedelijke verhalen, 
vervreemding en hiphop. 

er is Mohamed ouachen die met zijn onemanshow 
Rue du Croissant furore maakt. of dahlia Pesse-
miers-Benamar die Berbersprookjes op de planken 
brengt of nog recenter het aangrijpende relaas van 
een ex-gevangene uit tazmamart. 

sidi larbi Cherkaoui en union suspecte behoeven 
geen introductie.

traag maar gestaag krijgt de Mezzaterra vorm, 
een fantastische plek om te wonen.

Rachida Lamrabet is auteur.
Deze tekst werd geschreven in het kader van de 
projectweek ‘De andere canon’, een organisatie 
van ‘t ARSENAAL, CIMIC/Lessius Mechelen en 
boekhandel De Zondvloed, in samenwerking met 
Europalia Brasil en met de steun van VTi, Africalia, 
Mestizo Arts Festival, Moussem en Rwina.
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en A. Schramme voor enkele suggesties.
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ENkELE VoorBEELDEN VAN  
PuBLIEkSoNDErZoEk

We willen nu graag even schematisch ingaan op 
enkele publieksonderzoeken. het gaat slechts om 
voorbeelden, die hooguit een impressie van de 
onderzoeken kunnen geven. Ze behoren allemaal 
tot de groep van de kwantitatieve onderzoeken en 
maken het mogelijk enkele lessen te trekken.

een eerste onderzoek had betrekking op de aren-
bergschouwburg in antwerpen. het werd uitge-
voerd door t. Kenis in 2005. acht verschillende 
voorstellingen werden bevraagd op het domein van 
de podiumkunsten, inclusief kleinkunst en stand-up-
comedy. in totaal werden 903 formulieren verwerkt.

het onderzoek van K. Pauwels (2006) had betrek-
king op het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. in 
totaal werd bij 13 voorstellingen geënquêteerd, 
wat meer dan 1200 antwoorden opleverde. er 
werden echter slechts 4 voorstellingen in de eigen 
zaal bevraagd, naast 2 voorstellingen in rotterdam 
en 7 elders in Vlaanderen. dat maakte het meteen 
mogelijk om te zien of er betekenisvolle verschillen 
bestonden bij die drie groepen. Bovendien werd 

het basisonderzoek aangevuld met een comple-
mentair onderzoek bij de abonnees van het ‘eigen 
huis’, wat bijkomende informatie opleverde over de 
trouwste klanten.

het toneelhuis stond centraal in het onderzoek van 
a. thoelen (2009). dat onderzoek was erg spe-
cifiek. enerzijds omdat het expliciet georiënteerd 
was op de verbetering van de marketing en de 
communicatie, anderzijds omdat het heel wat ver-
gelijkingsmateriaal vond in de scriptie van t. rams 
(2000). in totaal werd bij 24 voorstellingen geën-
quêteerd, waarvan 13 keer in de Bourlaschouw-
burg en 11 keer bij reisvoorstellingen in Vlaande-
ren en Brussel. in totaal werkten 2.370 bezoekers 
aan de enquêtes mee.
ten slotte willen we nog even stil staan bij een 
onderzoek dat we zelf uitvoerden bij het Concert-
gebouw Brugge tijdens het seizoen 2010-2011. 
hier werden deelnemers bevraagd bij een acht-
tal voorstellingen, wat 969 bruikbare antwoorden 
opleverde (G. de Brabander et al., 2011). Bij dit 
onderzoek lag de klemtoon op de graad van tevre-
denheid over zowel het artistieke kernproduct als 
de complementaire producten en op de optimalisa-
tie van de communicatiekanalen.

intensieve werkwijze te gaan toepassen op een 
representatieve steekproef van het publiek. Ze kan 
echter van groot nut zijn bij de voorbereiding van 
het kwantiatieve onderzoek en/of als exploratie 
van het veld, of ook als complement voor bijvoor-
beeld specifieke deelgroepen.

een derde soort onderzoek, waar nauwelijks over 
gepubliceerd wordt, is het interne onderzoek. 
daarbij gaat men de intern al verzamelde informa-
tie tegen het licht houden en zo mogelijk met elkaar 
combineren. in elk huis bestaat een minimum aan 
informatie. door het systeem van de kassaregistratie 
zijn de mogelijkheden bovendien vermenigvuldigd 
en vereenvoudigd. Zo kan op basis van de abon-
neebestanden een idee verkregen worden over de 
relatieve bezoekerstrouw, op grond van bestelde 
tickets kent men meestal de woonplaats, zodat het 
recruteringsgebied kan worden afgebakend, op ba-
sis van de jongeren- en seniorenkortingen kan een 
beeld van de leefstijdsstructuur worden gevormd, 
enzovoort. We vermelden hier alleen de meest voor 
de hand liggende informatiebronnen. op basis van 
datamining kan veel meer, uiteraard op basis van 
goed georganiseerde informatie. de introductie van 
allerlei types ‘klantenkaarten’ maakt gedetailleerde 
informatieverzameling nog eenvoudiger.

THEMA’S

het allereerste publieksonderzoek in de cultuursec-
tor waar ik bij betrokken was, ging over het publiek 
van de antwerpse theaters en dateert van de late 
jaren ’80 van de vorige eeuw. het was een relatief 
beperkt onderzoek in het kader van een licentiaats-
verhandeling. daarbij kwamen, naast enkele so-
ciaal-demografische gegevens, waarbij vooral het 
hoge opleidingsniveau opviel, in het bijzonder de 
geografische spreiding van het publiek naar voren. 
dat maakte het op zijn beurt mogelijk een atlas van 
dat publiek op te stellen (G. de Brabander en G. 
Gentil, 1989), waarbij de ongelijke recrutering en 
dus uitstraling een centraal thema werd. een thema 
dat vandaag zeker nog niet uitgeput is.

een tweede onderzoek was breder en diepgaan-
der. het vond plaats in 1994-95 in het kader van 
een impactonderzoek, waarbij ook de bestedingen 
van de bezoekers onder de loep werden genomen 
(G. de Brabander en l. steel, 1998). er werd geën-
quêteerd bij veertig voorstellingen bij toneelgezel-
schappen, cultuurcentra en andere theaterhuizen 
verspreid over heel Vlaanderen, wat 4.590 bruik-
bare formulieren opleverde. hoewel het de prio-
ritaire bedoeling was een precies idee te krijgen 
van de aard en het volume van de bestedingen, 
werd ook aandacht besteed aan enkele sociaal-
demografische karakteristieken. 

dat levert een merkwaardig beeld op, dat vandaag 
wellicht een interessant vergelijkingspunt biedt. Zo 
bedroeg het aandeel van de groep jonger dan 
35 jaar maar liefst 41%, terwijl de groep jonger 

dan 25 nog steeds zo’n 20% omvatte. de oudere 
leeftijdsklassen waren bijgevolg zwakker vertegen-
woordigd, met uitzondering echter van het muziek-
theater (lees: opera), waar de 55-plussers meer 
dan 40% van het publiek uitmaakten. het oplei-
dingsniveau lag hoog. Maar liefst 68% van de res-
pondenten had een diploma hoger onderwijs. het 
onderwijs was trouwens ook sterk vertegenwoor-
digd in het publiek. Bij de beroepsgroepen scoor-
den leerkrachten (van alle niveaus) samen 13,5% 
en studenten nog eens 16,6%. Gepensioneerden 
behaalden globaal 10,7%, maar bij het muziek-
theater was dat maar liefst 25,5%. ook kwam toen 
al naar voor dat cultuurbeleving voor de overgrote 
meerderheid een sociale dimensie vertoont. Zo’n 
93% van de bezoekers kwam in gezelschap.

deze twee voorbeelden geven een indruk van de 
sociaal-demografische karakteristieken die aan de 
orde kunnen komen in een publieksonderzoek. er 
zijn er natuurlijk nog heel wat andere, zoals het 
geslacht, het huishouden, enzovoort. in haar over-
zicht van mogelijke vragen, hanteert l. ranshuysen 
(1999, blz. 183-222) naast de basisvragen, de 
volgende rubrieken:

•  culturele kennis en vaardigheden;
• sociaal-culturele achtergrond;
•  beschikbare tijdsbudgetten;
•  beschikbare geldbudgetten;
•  geografische bereikbaarheid en combinatie-

mogelijkheden;
•  hiërarchie van centrale factoren (op te vatten 

als aantrekkingskrachten);
•  evaluatie van het aanbod;
•  imago;
•  bezoekmotivatie;
•  mediagebruik.

Bij h. roose en h. Waege (2004, blz. 81-142) vin-
den we een soortgelijke benadering van thema’s, 
zij het met wat klemtoonverschillen, onder meer 
ten gunste van het verloop en de gepercipieerde 
belemmeringen. Men zou aan dit lijstje trouwens 
nog de verhouding ten opzichte van ander vormen 
van vrijetijdsbesteding en ten opzichte van ander 
cultuurhuizen kunnen toevoegen.

het spreekt voor zich dat niet al deze thema’s in 
elk publieksonderzoek kunnen worden uitgewerkt. 
er zouden allicht weinig respondenten zijn die 
het vragenformulier volledig en accuraat invullen. 
trouwens, niet alle aspecten zijn voor alle huizen 
even nuttig. selecteren is dus de boodschap. de 
belangrijkste vraag bij de start van een publieks-
onderzoek ligt dus bij het cultuurhuis en luidt: ‘Wat 
willen we weten en wat willen we met die kennis 
doen?’ het onderzoek moet met andere woorden 
gericht zijn op actie, zoals het optimaliseren van 
de dienstverlening, het bijsturen van het communi-
catiebeleid, het wegwerken van hindernissen …

desingel - Kunstcampus (foto: rudi Wilderjans)
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dertussen niet meer in die gegevens te verzamelen, 
maar wel ze te gebruiken als context voor meer 
probleemstellende vraagstukken, zodat oplossings- 
en actiegericht publieksonderzoek, met de nodige 
continuïteit, zijn volle rol kan spelen.

natuurlijk zijn er nog wel meer lessen te trekken uit 
deze oefeningen dan het belang en de dynamiek 
van it-toepassingen. Zo blijkt dat globale gemiddel-
den vaak niet zo veel zeggen over de individuele 
huizen: hun identiteit zorgt ook voor een eigen pu-
blieksprofiel. de nogal algemeen verspreide idee 
van de ‘zone 30’ voor het recruteringsgebied van 
cultuurhuizen, blijkt bij Concertgebouw Brugge bij-
voorbeeld een ‘zone 50’ te zijn.

ook het relatieve belang van complementaire 
diensten (binnen maar ook buiten het huis) komt 
sterk naar voren. uit de vergelijking van publieks-
onderzoeken bij zowel Concertgebouw Brugge als 
toneelhuis komt naar voor dat het publiek allesbe-
halve statisch is, noch qua samenstelling, noch qua 
beoordeling van de deelproducten. er is dus vol-
doende reden om publieksonderzoeken met enige 
regelmaat te herhalen, zodat ook de effecten van 
maatregelen en beleidskeuzes in kaart kunnen wor-
den gebracht. Want dat mag in geen geval ver-
geten worden: publieksonderzoek dient niet alleen 
om het publiek beter te kennen, maar vooral om 
voor dat publiek beter te presteren.

slechts in enkele onderzoeken ging aandacht naar 
de participatie bij andere huizen. Collegialiteit, 
concurrentie en synergie komen daarin nochtans 
samen. op dit vlak is nog veel te onderzoeken én 
te verwezenlijken.
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CoNCLuSIES

elk van deze onderzoeken heeft natuurlijk eigen 
karakteristieken, aangepast aan de situatie van de 
instelling(en) en hun informatiebehoeften. typerend 
is wel dat telkens een gediversifieerde reeks voor-
stellingen werd geselecteerd. dat bleek ook nodig 
omwille van de verschillen die optreden bij de be-
zoekersprofielen. het ideale geval, waarbij een 
volledig seizoen onder de loep werd genomen, is 
echter in geen van de gevallen gerealiseerd.

telkens werd aandacht besteed aan de socio-de-
mografische karakteristieken. dat maakt het moge-
lijk om een – weliswaar beknopt – synthesetabel-
letje op te nemen. daaruit blijken dan de diversiteit 
en de gelijkenissen van het publiek bij de verschil-
lende instellingen. Zo is duidelijk dat er weliswaar 
belangrijke verschillen bestaan tussen het aandeel 
van het publiek dat hoger onderwijs heeft gevolgd, 
maar die groep is toch telkens in de meerderheid. 
er blijft dus sprake van een opleidingselitarisme. 
het aandeel van leerkrachten leidt altijd tot een 
oververtegenwoordiging, maar die is toch veel 
intenser bij sommige huizen dan bij andere. het 
aandeel van de oudste leeftijdscategorie verschilt 
sterk: blijkbaar zijn sommige huizen of genres er 
beter in geslaagd dan andere om hun publiek te 
verjongen. dat blijkt dan ook uit de grote verschil-
len in de aandelen van de gepensioneerden.

in de meeste gevallen ging veel aandacht naar de 
communicatie. op dit domein is het afgelopen de-
cennium dan ook heel wat gebeurd, vooral door de 
spreiding en het toenemend, ook interactief gebruik 
van nieuwe technologieën. Websites en e-mail 
hebben in belangrijke mate de traditionele media 
vervangen. Van de gedrukte media blijken de sei-
zoensbrochures het succesrijkst en duurzaamst in 
de informatieoverdracht. ook mond-tot-mond recla-
me scoort systematisch erg hoog. het belang van 
persoonlijke communicatie en binding is erg groot. 
eigenlijk mogen we wel stellen dat daar juist grote 
kansen liggen voor motiverende communicatie.

ook het interactief gebruik van websites biedt gro-
te kansen. door het gebruik van de site voor de 
besteladministratie ontstaan bijkomende mogelijk-
heden om basisgegevens van de geïnteresseerden 
te bekomen. hen de kans bieden commentaar te 
leveren bezorgt extra feedback en informatie. door 
filmpjes, live streaming of speciale projecten (zoals 
W@=D@ van hetPaleis) kan zelfs een nieuw pu-
bliek worden bereikt. a. laenen (2007) spreekt in 
dit verband over het ‘virtuele publiek’. afhankelijk 
van de aard van het project kan dit type publiek op 
zichzelf staan of doorstromen naar het zaalpubliek.
nieuwe technologieën maken het dan wel makke-
lijk om steeds meer basisgegevens van bezoekers 
te verzamelen en te verwerken, maar die gegevens 
zijn veelal descriptief. de uitdaging bestaat er on-

Tabel: enkele resultaten uit publieksonderzoeken 
(in % van het aantal respondenten)

Variabele Vlaanderen Arenberg Ballet van 
Vlaanderen

Toneelhuis 
(Bourla)

Concertgebouw 
Brugge

1994-’95 (1) 2005 (2) 2006 (3) 2009 (4) 2011 (5)

aandeel vrouwen 53,3 58,0 67,1 59,0 49,3

Minder dan 25 jaar 20 17,3 26,0 27,0 6,0 (7)

Meer dan 55 jaar 19 18,0 46,8 (6) 21,7 47,2 (8)

hoger onderwijs 68 58,1 72,7 63,9 81,4

student 16,6 13,6 11,6 25,7 2,8

leerkracht 13,5 10,1 20,1 13,6 10,6

Gepensioneerd 10,7 9,0 27,6 n.b. 42,0

Zelfstandig en  
vrij beroep 

11,4 9,3 15,3 11,0 15,6

(1) G. de Brabander en l. steel (1998)
(2) t. Kenis (2005)
(3) K. Pauwels (2006)
(4) a. thoelen (2009)
(5) G. de Brabander et al. (2011)
(6) > 51 jaar
(7) < 30 jaar
(8)  > 60 jaar
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aanbod dat maar een klein publiek vindt) in de 
kijker te zetten, niet de grote kleppers die op zich 
al veel visibiliteit genereren 

-  de gebruiker heeft te allen tijde het laatste woord 
over de datastroom. hij blijft bezitter van zijn ge-
gevens en bepaalt wie daarvan gebruik maakt 
en wie niet. elk gebruik van de data voor com-
merciële doeleinden is uit den boze.

DoELPuBLIEk

Wat kan het potentieel zijn van uitid voor pu-
bliekswerking en -werving? als service aan een 
bestaand publiek lijken zich uit de massa van het 
publiek twee segmenten los te maken voor wie 
uitid minder relevant is: aan de ene kant het ac-
tieve, geïnformeerde kernpubliek met duidelijke 
smaakvoorkeuren dat geen grote nood heeft aan 
‘aanbevelingen op maat’ – het vindt zelf zijn weg 
wel. aan de andere kant van de curve bevinden 
zich de niet-participanten: mensen die nauwelijks 
of niet aan vrijetijdsbesteding doen in de publieke 
sfeer. Wanneer elke vorm van actieve interesse in 
cultuur- of vrijetijdsbesteding ontbreekt, eindigt het 
potentieel van het verhaal. toch doet John lievens, 
professor sociologie aan de uGent, een interes-
sante suggestie om deze groep te bereiken: ‘uit 
surveys blijkt dat deze mensen geen vrijetijdsleven 
buitenshuis hebben, maar wel iets anders doen: tv-

kijken. indien je een koppeling zou kunnen maken 
tussen hun kijkgedrag en bepaalde cultuurevene-
menten krijg je hen misschien wel het huis uit.’

het grootste doelpubliek van uitid schuilt met an-
dere woorden in de middenmoot aan ‘geïnteres-
seerde participanten’: mensen die intrinsiek wel 
interesse vertonen om te participeren aan cultuur 
en vrije tijd maar gestimuleerd moeten worden. Bij 
hen gaat de servicefunctie idealiter samen met de 
smaakverbreding. stel: een enthousiaste sportlief-
hebber maakt een uitid aan om op zijn wenken 
bediend te worden wat betreft sportevenementen. 
de kans bestaat echter dat, indien genoeg gelijk-
aardige profielen ook wel eens naar de Zomer 
van antwerpen gaan, hij in zijn aanbevelingen de 
Zomer aantreft (userbased), of stoot op een sport-
journalist die een theatertournee houdt (content-
based). op dat moment wordt publiekswerking ook 
publiekswerving: de ‘verrassende aanbevelingen’ 
genereren mogelijk een nieuw publiek. 

Wat met specifieke kansengroepen? in eerste 
instantie is het duidelijk dat uitid hier geen pas-
klaar antwoord heeft. toch speelt het idee om in 
een tweede fase, eens het project goed draait, die 
stap te zetten – naar analogie met de ‘reguliere’ 
werking van Cultuurnet Vlaanderen dat, nu de uit-
databank stabiel draait, zijn aandacht heeft uitge-
breid naar meer doelgroepspecifieke projecten als 
de Vlaamse vrijetijdspas (uitpas). 

CultuurNet Vlaanderen ontwikkelt met 
uiTiD een online vrijetijdsprofiel dat voor 
de gebruiker (culturele en vrijetijds-) aan-
bevelingen zal genereren ‘op maat’. De 
technologische ontwikkeling is in handen 
van IBBT. De doelstellingen zijn ambitieus, 
want naast tips op maat zal uiTiD ook 
aanbevelingen genereren die net-niet-op-
maat zijn. Daarmee streeft het naar een 
smaakverbreding bij de cultuurparticipant. 

sinds de jaren negentig van vorige eeuw staat het 
begrip ‘participatie’ hoog op de cultuurpolitieke 
agenda. de Vlaamse overheid vraagt van haar 
cultuursector serieuze inspanningen op het gebied 
van publiekswerving (het opbouwen van een zo 
breed mogelijk publiek) en publiekswerking (een 
gerichte publieksbemiddeling en -communicatie). 
een eerste, belangrijke stap in beide processen is 
het ontsluiten van de informatie over culturele eve-
nementen. daarvoor doet de overheid zelf haar 
duit in het zakje. sinds 2002 probeert Cultuurnet 
Vlaanderen ‘meer mensen meer goesting te geven 
in meer cultuur’ door via de website uitinVlaande-
ren.be het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaande-
ren en Brussel te ontsluiten. langzamerhand wordt 
de uitdatabank echter slachtoffer van z’n eigen 
succes: het aanbod aan evenementen is zo groot, 
dat het de gebruikers dreigt te verlammen – een 
‘gidsfunctie’ dringt zich op. 

in haar beleidsnota 2009-2014 wijst minister 
schauvliege op de nood aan ‘gericht aanbod op 
maat van de gebruiker’. nu rijst de vraag: wie is 
die gebruiker, en welk aanbod past het best bij 
hem? de cultuursector surft hier natuurlijk mee op 
een een algemene tendens waarin, na de explo-
sieve groei van beschikbare informatie, de eind-
gebruiker opnieuw behoefte heeft aan selectie: nu 
de vraag ‘wat is er allemaal’ te omvangrijk is ge-
worden om te beantwoorden, verschuift de focus 
naar ‘wat wil ik?’ in commerciële sectoren is deze 
one-to-one marketing al lang een begrip: verkoop-
spijlen worden tegenwoordig op hele specifieke 
consumentenprofielen gericht. Cultuurnet wil met 
uitid nog een stap verder gaan. naast tips ‘op 
maat’ wil uitid immers ook aanbevelingen gene-
reren die de gebruiker eens van iets anders doen 
proeven. daarmee beoogt het project een smaak-
verbreding, en begeeft het zich op allerlei nieuwe 

terreinen: sociologie, politiek en niet te vergeten: 
technologie. het zullen immers zorgvuldig uitge-
dokterde algoritmen zijn die de rol opnemen van 
wat vroeger ‘toeval’ heette. interessante evolutie: 
bij het clubje publieksbemiddelaars schuift plots 
een resem burgerlijk ingenieurs, softwareontwikke-
laars, sociologen en filosofen aan tafel. spannend. 
Maar ook tricky.

TECHNoLogIE

de technologie in een notendop. de gebruiker 
maakt een profiel aan op een van de mogelijke 
partnersites van uitid: op uitinVlaanderen.be, 
maar evengoed op de site van pakweg Vooruit, 
desingel, het davidsfonds of uitinKortrijk. ook in-
loggen via facebook of twitter zal mogelijk zijn. 
telkens wanneer de gebruiker inlogt op een van de 
partnersites, wordt zijn klikgedrag (likes, maar ook 
het gebruik van andere buttons) op die site doorge-
stuurd naar een centrale ‘opslagplaats’, waar op 
die geaccumuleerde data een hybride algoritme 
wordt toegepast, ontwikkeld binnen het iBBt door 
de onderzoeksgroep van luc Martens (uGent). dat 
algoritme is zowel contentbased als userbased, wat 
betekent dat het samengesteld is uit parameters die 
te maken hebben met gelijkaardig aanbod (‘deze 
band heeft dezelfde sound als die band’) maar ook 
met gelijkaardige gebruikers (‘deze gebruiker lijkt 
op jou en vond ook dit aanbod goed’). Vanuit deze 
centrale opslagplaats wordt op vraag van de ge-
bruiker een lijst met aanbevelingen teruggestuurd 
naar de partnersite, gerangschikt op match. Belang-
rijk: de partnersite kan deze lijst filteren. Zo kan 
Vooruit de globale lijst aanbevelingen ‘uitzuiveren’ 
tot er enkel events van Vooruit overblijven – daar-
over later meer. drie dingen zijn te onthouden:

-  doordat het hybride algoritme zowel content- als 
userbased is, voorziet het in een aantal ‘verrassin-
gen’ – wie enkel geïnteresseerd is in dans maar tot 
een gebruikersgroep behoort waarin veel mensen 
naast dans ook performance smaken, zal ook aan-
bevelingen krijgen over performance. Zo komt de 
‘mono’-gebruiker ook in contact met genres waar 
hij misschien niet spontaan naar op zoek was.

-  aan de aanbodszijde is het expliciet de bedoe-
ling om het longtail-aanbod (de grote massa aan 

voLG dE GIdS
Uitid aLS onLInE vRIjEtIjdSPRofIEL oP wEG 
naaR SmaakvERBREdInG

Evelyne Coussens

Odilia - laika (foto: Phile deprez)
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Labeling
om te beginnen vormt de basis van uitid het uit 
elkaar trekken van zowel ‘culturele identiteiten’ als 
‘kunstvormen’ in kwantificeerbare parameters. het 
vatten van mensen en kunstvormen in algoritmes: 
is zoiets überhaupt wel mogelijk? Peter Bary: 
‘neen, natuurlijk is zoiets niet mogelijk. toen we 
begonnen met de uitdatabank woedde dezelfde 
discussie: hoe kan je in godsnaam een taxonomie 
opstellen van cultuur- en vrijetijdsvormen? Cultuurui-
tingen zijn hybride en dynamisch. Je moet dus nood-
gedwongen verder met een soort fuzzy logics. Juist 
daarom denk ik dat uitid een verrijking is van de 
taxonomie van de uitdatabank, aangezien het re-
kening houdt met wat er uit de sociale stroom komt. 
er zullen nooit twee gebruikersprofielen dezelfde 
zijn – er zijn aan de zijde van de gebruiker even-
veel hokjes als mensen. in die zin wordt de flou die 
je bij de labeling van de genres kwijtraakt gecorri-
geerd door de gemengde smaak van de gebruiker.’ 

Individualisering
Markt en marketing kennen de laatste jaren een 
evolutie naar een steeds grotere doelgroepsegmen-
tering. Werd je vroeger aangesproken op de brede 
groep waartoe je behoorde (‘blanke huisvrouw van 
middelbare leeftijd gebruikt dixan’), dan ontdekte 
de markt later de krachtige impact van kleinere, 
subversieve nichegroepen of subculturen (‘rebelse 
kids dragen Guess’). tegenwoordig is de markt 
zelfs verbrokkeld tot haar kleinste entiteit: het mi-
croniveau van de individuele consument of straffer 
nog: een deelaspect van die consument. Zo doet de 
muzieksite Musicovery geen aanbevelingen meer 
op basis van persoon of smaak, maar op basis van 
mood. in haar aanpak lijkt de markt de consument 
losgeweekt te hebben uit een grotere gemeen-
schap, om enkel nog zijn unieke ikje aan te spre-
ken. Want dat ikje is koning. Gaat uitid, met zijn 
strategie op maat, dezelfde weg op? Bart Tem-
merman: ‘dat is maar een deel van het verhaal. 
uitid beperkt zich niet tot die one-to-one-aanpak. 
Wat dat betreft komen de partners in het vizier, 
en ik bedoel niet alleen de cultuurhuizen, maar 
ook de steden en gemeenten, of het middenveld. 
Je moet het cultuurprofiel zien als een individuele 
filter die de gebruiker nog steeds door het aanbod 
van een bepaalde gemeenschap loodst. als je naar 
de site van pakweg het davidsfonds gaat, en je 
logt in, dan zal je de aanbevelingen krijgen die 
het beste bij jou passen, gefilterd door de bril van 
het davidsfonds. Ga je naar uitinKortrijk dan zal 
je te weten komen wat er binnen de regio Kortrijk 
te doen is, op jouw maat. de one-to-one-aanpak 
verhoudt zich met andere woorden altijd tot een 
grotere gemeenschap, vervangt die gemeenschap 
niet. het is een en-en-verhaal.’ 

Longtail
uitid wil vooral longtail-aanbod een duwtje in de 
rug geven, maar is dat voornemen wel realistisch 
met een algoritme dat werkt op basis van kwanti-

teit? is de macht van het getal niet de macht van 
de markt? Wanneer tweeduizend mensen naar het 
sportpaleis komen, zal het aantal likes dat zij ge-
nereren veel groter zijn dan de likes van een klein 
concert in het depot. aangezien het algoritme 
niet enkel content- maar ook userbased is, zullen 
er sowieso meer combinaties gemaakt worden die 
verwijzen naar het evenement in het sportpaleis. 
Waardoor het sportpaleis sneller verzeilt in de 
aanbevelingen, zijn visibiliteit vergroot en op zijn 
beurt meer interesse genereert: the rich get richer, 
the poor stay poor. hetzelfde probleem doet zich 
trouwens ook voor met langlopende tentoonstel-
lingen, die automatisch meer onlinebeweging ge-
nereren dan een theatervoorstelling die drie keer 
speelt. hoe dit sneeuwbaleffect vermijden? Tem-
merman: ‘de gebruiker kan zelf de aanbevelin-
gen filteren op tijd en afstand. het kan dus zijn 
dat een evenement van studio 100 bovenaan staat 
in de lijst, maar dat het volgende week plaats-
vindt in antwerpen. terwijl jij vanavond iets wilt 
doen in Gent. door de filters van tijd en afstand 
komen de aanbevelingen in een andere volgorde 
te staan, zodat er misschien alsnog een evenement 
van studio orka bovenkomt. Pure matches worden 
op die manier soms overruled door kleinschaliger 
aanbod.’ soms. en enkel als de gebruiker zelf de 
stap zet om de filtering toe te passen. is er geen be-
trouwbaarder manier om de algoritmes Mattheus-
proof te maken? John lievens suggereert een we-
ging: ‘een foutcorrectie, een weging op basis van 
de zaalcapaciteit?’ Tricky, natuurlijk. Wie gaat die 
(af)weging maken?

Filtering door partnersites
de lijst aanbevelingen die door de centrale opslag-
plaats wordt gegenereerd, bereikt de gebruiker 
pas na filtering door de partnersites. Zoals het er nu 
naar uitziet, zullen enkel de overkoepelende sites 
– zoals uitinVlaanderen.be – een ongefilterde set 
aanbevelingen aanbieden, terwijl de andere part-
nerkanalen uit de initiële set aanbevelingen enkel 
zullen laten verschijnen wat hun winkel dient. Zelfs 
steden en gemeenten zullen wellicht een geografi-
sche filter gebruiken, het middenveld een ‘ideologi-
sche’. hoe ‘betrouwbaar’ zijn die aanbevelingen 
dan nog voor de eindgebruiker? Bary en temmer-
man dromen op dat vlak van een solidair denken-
de cultuursector. Bary: ‘ideaal zou natuurlijk zijn 
dat Music hall, wanneer je inlogt op hun site, niet 
enkel aanbevelingen doet op basis van het eigen 
programma, maar dat het ook de alternatieve of 
kleinschalige musical meeneemt – vanuit het idee 
dat “de musicalsector” gebaat is bij een grotere in-
teresse vanuit het publiek.’ Zal de aB zo genereus 
zijn om bezoekers van zijn site ook aanbevelingen 
te doen uit het handelbeursprogramma, met het ri-
sico zijn surfers te zien verdwijnen? helemaal naïef 
is het idee niet: op dit moment afficheren Vooruit en 
ntGent elkaars programmatie, vanuit het idee dat 
een ondersteunende communicatie iedereen ten 
goede komt. of die verfrissende attitude echter bij 
alle spelers op de cultuurmarkt ingang zal vinden, 
is nog maar de vraag …

ACHTErgroND

Wie even uitzoomt van het concrete project en 
kijkt naar wat het betekent om aan ‘smaakverbre-
ding’ te doen, komt verrassend snel terecht op poli-
tiek terrein. terwijl tendensen als nationalisme en 
populisme staan voor het terugplooien op het ver-
trouwde en een sluiting tegenover het onbekende, 
roeit deze poging met haar uitdaging tot openheid 
en verruiming in tegen de stroom. een ambitieuze 
opdracht, die natuurlijk niet enkel op de schouders 
van de cultuursector rust – ze kan op dat vlak wel 
een bondgenoot worden van verwante beleidsdo-
meinen als onderwijs of media. de strategie van 
uitid blijft evenwel heel voorzichtig: de gebruiker 
de weg wijzen richting andere horizonten, maar 
zonder een breuk te veroorzaken. onderliggend 
leeft de idee van piecemeal engineering – een 
term van politiek filosoof Karl Popper – dat soci-
ale verandering enkel bereikbaar acht door stap 
voor stap kleine veranderingen aan te brengen 
in de maatschappij. Geen revolutie dus, maar 
evolutie. de populaire en ongekend succesvolle 
muzieksite last.fm heeft die stepping-stone-theorie 
uitstekend begrepen. op basis van voortdurend 
gescreend luistergedrag van zijn gebruikers doet 
last.fm voorzichtige aanbevelingen ‘buiten de 
maat’. Voor wie houdt van leonard Cohen is de 
stap naar Bob dylan niet zo groot, maar naar 

damien rice wel. dus leidt last.fm zijn gebruikers 
via dylan naar rice. Vertrekkend van het bekende, 
met kleine stapjes naar het onbekende, zodat elke 
stap veilig, logisch en plausibel blijft. Paradoxaal 
genoeg maakt de tactiek een dubbele beweging: 
ze combineert het inbouwen én het vermijden van 
risico. 

dat model wil ook uitid implementeren. het algo-
ritme genereert risico, maar de veiligheid bestaat 
erin dat minstens de gebruikers (users) of het aan-
bod (content) verwant zijn. de slechtste vorm van 
cultuurpromotie is immers een slechte ervaring: ‘ik 
ga nooit meer naar dans!’ een slechte ervaring kan 
je goesting een levenslange knauw geven. Wie 
weet kan uitid die trauma’s vermijden? 

VALkuILEN

doel en achtergrond van uitid zijn nobel, maar 
er zijn natuurlijk wel wat kritische vragen te stel-
len – zowel over het concept als over de praktische 
uitwerking ervan. over die valkuilen spreken we 
algemeen directeur Bart temmerman en directeur 
marketing Peter Bary van Cultuurnet Vlaanderen, 
maar ook externe waarnemers John lievens en 
Kristof Michiels, historicus én softwareontwikkelaar 
bij M_hKa.

Bâtard (foto: Joop Pareyn)
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Begin 2011 startten loCus (steunpunt lokaal cul-
tuurbeleid), Cultuurnet Vlaanderen en Vti met een 
leer- en kennisdelingstraject rond publiekscommu-
nicatie in de podiumsector. uit de studiedag Zet 
mij in CC 1 in 2010 bleek immers dat zowel pro-
ducenten als spreiders een grote behoefte hebben 
aan instrumenten en expertise om goed communi-
catiemateriaal te creëren waarmee ze een publiek 
kunnen warm maken voor een voorstelling. 

een gevarieerde groep van zestien communicatie-
werkers en programmatoren uit cultuur- en gemeen-
schapscentra, gezelschappen en kunstenhuizen 
legden het traject begin dit jaar af en een tweede 
groep ging recent van start. Bij het samenstellen 
van de groepen hielden we rekening met een 
goede mix tussen spreiders en producenten, grote 
en kleine structuren. We streefden ook naar een 
vertegenwoordiging van de diverse subdisciplines 
binnen de podiumkunsten. de deelnemers enga-
geerden zich om het volledige traject te doorlopen, 
de nodige opdrachten uit te voeren en materiaal uit 
de eigen praktijk op de testbank te leggen (persbe-
richten, campagnebeelden, mailings, enquêtes …).

de reeks is opgebouwd uit vijf sessies waarin de 
stappen van een geslaagd communicatietraject 
worden doorlopen. er werden zes domeinexperts 
aangetrokken die elk een thema voor hun rekening 
nemen. leen Gysen (vroeger BoZar, nu onder 
meer Xenarjo) schetst het algemene kader. Zij heeft 
het onder meer over het belang van een goede mis-
sie, strategische en marketingdoelstellingen. Jeroen 

overstijns (vroeger De Standaard, nu WPG uitge-
vers) focust op wervend tekstmateriaal voor verschil-
lende publieken en randoald sabbe (vormgever 
en docent aan sint-lucas) doet de spelregels van 
visuele communicatie uit de doeken. Karen Vander 
Plaetse en Judith straetemans (Vooruit) maken de 
deelnemers wegwijs in tweerichtingscommunicatie, 
met speciale aandacht voor nieuwe media. Julie 
rodeyns (ada) ten slotte heeft het over creatieve 
methodes van publieksbemiddeling. 

We werken steeds in blokken van één dag. de ses-
sies zijn in eerste instantie gericht op onderlinge uit-
wisseling van kennis en ervaring. de lesgever zorgt 
voor een goede mix van kennisoverdracht en ken-
nisdeling, van theorie en praktijk, van zelf ontdek-
ken en elkaar concreet materiaal aanreiken ... de 
informele uitwisseling tussen collega’s is erg belang-
rijk, net als het leren van elkaars good practices.

de twee eerste lesreeksen resulteren in een gratis 
digitale publicatie begin 2012, onder de redactie 
van journalist Bart Van Moerkerke. het wordt een 
vlot leesbare handleiding vol tips en tricks met de 
focus op praktische handvaten. Zo wordt het traject 
ontsloten voor de hele sector. Verder bekijken we 
samen met de partners hoe we dit traject een ver-
volg kunnen geven, want we merken dat de vraag 
naar dergelijke opleiding op maat van de cultuur-
sector blijft bestaan. 

in onderstaande tekst van leen Gysen krijgt u alvast 
een voorsmaakje van het traject.

Betutteling
‘hoezo, is de actieve Vlaamse cultuurparticipant 
niet mans genoeg om zelf zijn keuzes te maken?’ 
de minste zweem van betutteling dreigt een service 
als uitid te nekken. Temmerman: ‘een belang-
rijke is dat er geen “bekeringsstrategie” achter zit 
– uitid wil mensen niet “verheffen” van hiphop tot 
klassiek, of van eddy Wally naar opera. de catego-
rieën “hoog” en “laag” zijn irrelevant. het gaat om 
het aangaan van het onbekende, op welk vlak dan 
ook.’ het moet in de perceptie duidelijk zijn dat het 
geen externe autoriteit is die de aanbevelingen doet 
maar de gebruiker zelf, op basis van zijn eigen klik-
gedrag en dat van zijn peers. opnieuw: de macht 
en de mening (likes) van de massa rule – en de mas-
sa staat onder invloed van de markt. Maar wat met 
de mening van de experts, de – het hoge woord is 
eruit – gatekeepers? Temmerman: ‘Van betutteling 
gesproken! Vroeger vertelden gatekeepers je wat 
goed was en wat niet. Vandaag zijn het de users die 
bepalen wat zichtbaar is en interessant. natuurlijk 
kan je de aanbevelingen in een tweede beweging 
verrijken met de meningen van experts. Maar de 
stem van de expert weegt niet zwaarder dan die van 
iemand anders. en de gebruiker moet zelf maar be-
palen welke mening hij meeneemt.’ daarmee gaat 
temmerman natuurlijk uit van de wel heel actieve 
cultuurparticipant, die zich de moeite getroost om 
meningen te vergelijken, recensies te lezen en extra 
informatie te nuttigen. Zeldzaam, in een tijd waarin 
mensen niet meer verder lezen dan de sterren bij een 
recensie ... ook kristof Michiels pleit voor een 
gecombineerde aanpak van peer- en expertgestuur-
de meningen: ‘de gatekeepers van vroeger, in de 
betekenis van “bewakers van informatie”, zijn inder-
daad verdwenen. als de Brt vroeger een bepaalde 
documentaire niet uitzond, moest je al ver gaan zoe-
ken om die te vinden. dat is gelukkig niet meer het 
geval. Maar in hun minder autoritaire rol van cura-
tor, gids of expert zie ik hun belang juist toenemen, 
door de enorme explosie aan onoverzichtelijke infor-
matie. in die zin stel ik me vragen bij het anonieme 
“gidsende” algoritme van uitid. natuurlijk schuilen 
er “medegebruikers” achter dat algoritme, maar 
dat menselijke gezicht zit erg ver. om het systeem 
te laten slagen zou ik pleiten voor een combinatie 
met een vertrouwensfiguur. een “ambassadeur” die 
niet ageert vanuit een autoritaire arrogantie, maar 
spreekt vanuit expertise en zijn rol opneemt met een 
grote dienstbaarheid. uiteindelijk is het de gebruiker 
die de opinies tegen elkaar afweegt. Kijk naar ama-
zon.com: daar krijg je aanbevelingen op basis van 
het koopgedrag van anderen, maar daarbovenop 
nog eens reviews van gebruikers en experts.’ en wat 
met negatieve reviews, verschijnen die ook zomaar 
naast de te verkopen producten? Michiels: ‘natuur-
lijk is amazon een commercieel bedrijf, dus ik weet 
niet van hun bedrijfsstrategie op dat vlak is. Maar 
voor uitid, dat geen commercieel doel heeft, zou ik 
het een verrijking vinden.’

daar raakt Michiels een teer punt: hoe voorkom je 
dat die waardevolle massa aan data aangewend 
wordt voor commerciële doeleinden? Temmer-
man is formeel: geen enkele organisatie kan op 

een bepaalde manier aanbevelingen manipuleren 
of kopen. de partnersites mogen de gegevens 
die de centrale opslagplaats hen teruggeeft niet 
opslaan, noch gebruiken voor eigen doeleinden. 
Bovendien blijft de gebruiker te allen tijde eigenaar 
van zijn gegevens en bepaalt hij zelf met wie hij 
die gegevens deelt. Zijn privacy wordt maximaal 
gegarandeerd. Maar het schoentje wringt nog 
elders. de culturele sector mag dan geen harde 
commerciële sector zijn, dat betekent niet dat de 
verschillende huizen niet in concurrentie met elkaar 
staan. het probleem van het overwicht van grote 
evenementen werd al genoemd. daarnaast vereist 
uitid een wel heel verregaande bereidheid tot 
data-uitwisseling bij de partners. Michiels: ‘Gaan 
die partners hun gegevens zomaar willen delen? 
Wil desingel het klikgedrag van zijn bezoekers 
delen met een systeem dat ook Vooruit ten goede 
komt? Wie is de trusted party, wie beheert de cen-
trale plek waar alle info terechtkomt? Zal iedereen 
die instantie willen aanvaarden? er is mij in binnen- 
of buitenland geen enkel dergelijk werkend model 
bekend. amazon en last.fm doen het met data die 
ze zelf verzamelen. logisch natuurlijk, ze gunnen 
hun concurrenten hun waardevolle data niet. het 
opzet van uitid is heel ambitieus. is de sector er 
klaar voor, op technisch vlak maar ook mentaal?’

Kritische massa
dat iedereen in de cultuursector mee is, is inder-
daad een noodzakelijke voorwaarde voor het 
slagen van uitid. alleen met een voldoende grote 
kritische massa kunnen echte aanbevelingen gege-
nereerd worden, bevestigt John lievens. Geen evi-
dentie in het kleine nederlandstalige afzetgebied. 
Michiels: ‘ik heb eens berekend dat ik via last.
fm 35.000 liedjes in m’n profiel heb zitten. het 
aantal cultuurparticipaties gaat natuurlijk nooit die 
grootorde bereiken.’ Vooral de opstartfase is fra-
giel, want hoe start je met een systeem van aan-
bevelingen, wanneer je nog geen gebruikersdata 
hebt? lievens meent dat zo’n cold start een seri-
euze incentive zal vereisen. die eerste maanden 
zijn immers cruciaal. als de betrouwbaarheid van 
de aanbevelingen dan zou falen, raakt het project 
wellicht nooit verder dan de opstartfase. 

ToT SLoT

uitid is een veelbelovend en ambitieus project, 
dat recht in de schoenen staat: de intenties zijn 
oprecht, de drijfveren koosjer, de doelstellingen 
nobel. of de praktijk met die nobele doelstellingen 
aan de haal gaat, wordt afwachten. de ontwikke-
laars van uitid zijn in grote mate afhankelijk van 
de bereidheid van de sector om mee te stappen. 
Zoals gezegd: tricky. Maar ook spannend. 

Evelyne Coussens is theaterwetenschapper. Ze schrijft 
als freelance cultuurjournalist voor verschillende me-
dia (Zonemagazines, rekto:verso, etcetera) en is re-
dactiemedewerker bij CultuurNet Vlaanderen.

BonjoUR, 
PUBLIC!
PUBLIEkSCommUnICatIE In dE PodIUmSECtoR – 
EEn LEERtRajECt
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Begrijpelijk zijn: vooruit kijken en richting geven 
mogen misschien aanleiding geven tot orakeltaal, 
een missie moet de gemenedelertaal en -toon han-
teren zodat alle stakeholders eenzelfde interpreta-
tie aan de dag leggen. een principe waartegen 
weleens gezondigd wordt. een waterdichte test is 
de elevator pitch2.

Geloofwaardig zijn: net zoals dat voor individuen 
geldt, gaat dit ook op voor organisaties en merken. 
Pretendeer niet iets anders te zijn dan waarvoor je 
staat, zelfs en zeker niet op de digitale snelweg.

Consistent zijn: een missie komt tot stand voor het 
geheel van een organisatie, doorheen alle gele-
dingen en facetten. een vertaling naar strategische 
doelstellingen is dus voor alle delen van de som 
aangewezen. Bijgevolg is de missie aangepast 
aan de organisatie, en zeker niet omgekeerd.

Expliciet geformuleerd zijn: waardoor dit aspect 
weleens als grootste drempel wordt ervaren want 

2.  Elevator pitch: de gemiddeld negentig seconden die 
een lift nodig heeft om een traject tussen verdiepingen 
af te leggen moet volstaan om de missie, het dna 
van je organisatie, aan een wildvreemde te kunnen 
voorstellen op een begrijpelijke en bevattelijke manier 
die interactie uitlokt.

hier schemeren de keuzes die in de missie vervat 
zitten het sterkst door. en een keuze maken voor 
een bepaalde optie betekent ook consequent an-
dere opties afhouden of afstoten. 

Bovenal is een missie geen pr-instrument, maar het 
begin- en ijkpunt van de strategiedefinitie. 

MArkETINgSTrATEgIE IN WorDINg

een handige methode om uit de missie een mar-
ketingstrategie en -doelstellingen te distilleren, is 
het isoleren van deelaspecten van de missie die 
een impact (kunnen) hebben op de formulering 
van algemene marketingobjectieven. hierbij is het 
sMart-principe van toepassing zodat doelstellin-
gen specifiek, Meetbaar, acceptabel, realistisch 
en tijdgebonden zijn. Met deze strategische mar-
ketingobjectieven in de hand kan dan begonnen 
worden aan het serieuze werk: de strategische ana-
lyse, die via interne en externe analytische oefenin-
gen resulteert in een sWot-presentatie (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats). 

de interne analyse gaat uiteraard uit van het pro-
ducten- en dienstenaanbod (curriculum), het hart 
van de (artistieke) organisatie. Maar ook bezoe-
kerscijfers (liefst in een evolutieve vorm gespreid 

Marketing?
The best military strategy is to use 
superior positioning. After that, use 
diplomacy. After that, use military force 
as a threat. Only after all else has failed, 
attack your enemy.1

onderstaande tekst is een beknopte weergave van 
de module ‘een vernuftig plan’ binnen de reeks Bon-
jour, Public!. het reflectie- en analysekader hieron-
der aangeboden vraagt geen financiële investerin-
gen die tot het alleenrecht van de grote organisaties 
behoren, maar zijn een leidraad voor kleine beurzen 
waarbij een doordachte en uitgesproken strategie 
hen net in staat stelt die effectieve en kwalitatieve 
keuzes te maken zodat ook een klein marketing- en 
communicatiebudget oneindig ver kan springen.

NIkS MIS MET EEN MISSIE

strategieën hebben de onhebbelijke eigenschap 
een sequentiële aanpak te vereisen waarbij hun 
sterkte recht evenredig is met de voorbereiding, 
keuzes en (soms moeilijke) beslissingen die het 
voortraject uitmaken. Want visies kan je niet ko-
pen, missies nog veel minder. en toch zijn ze al-
lesbepalend voor de opmaak van een stevige mar-
ketingstrategie. in deze bijdrage gaan we kort in 
op de bouwstenen die (cultuur)marketeers kunnen 
aanwenden om een dijk van een strategie op te 
bouwen. het goede nieuws is wel dat missie en 
strategieprocessen vooral tijd, aandacht en zuur-
stof vragen, maar eigenlijk geen aanspraak maken 
op out-of-pocketkosten. Budgettaire middelen heb-
ben een relatief kleine impact op deze fase. Verder 
wordt het proces niet bepaald door de omvang van 
een organisatie of door de artistieke specialisatie. 
dat impliceert dat er weinig tot geen excuses voor-
handen zijn die het niet doorlopen van een derge-
lijk traject zouden rechtvaardigen. Maar het dwingt 
wel tot afstand nemen, ruimte maken voor overleg 
en tijd voor reflectie. Alea iacta est … 

1. een uitspraak van sun tzu, aangehaald in Krause, 
donald G. Sun Tzu. The Art of War for Executives. 
london: nicholas Brealey Publishing, 1995.

Missie zegt u? een missie integreert altijd de aspira-
ties van alle stakeholders. de directie is een evidente 
belanghebbende, maar voeg zeker ook alle mede-
werkers, de bestuursorganen, het artistieke en pro-
ductionele ecosysteem, partners, media, het publiek, 
de (subsidiërende) overheden en in toenemende 
mate ook het bedrijfsleven toe. Kortom: iedereen die 
actief en/of passief participeert aan de werking én 
de toekomst. Verder moet een missie ook een dui-
delijke raison d’être articuleren van de organisatie 
waarvoor ze staat. om wat ze is, maar vooral om 
wat ze zou willen en dus zal zijn. deze grond van de 
zaak biedt stakeholders nu net die kapstok waaraan 
ze hun associatie en identificatie kunnen ophangen, 
en ook waarom eventueel niet. een waardenporte-
feuille binnen de missie kleurt de bestaansreden en 
werkt diversificatie verder in de hand.

Missies hebben door hun aspiratieve natuur echter 
wel wat last van hang naar algemeenheden, brede 
inschaling en allesomvattendheid. nadeel is dat uit 
wollige mission statements relatief weinig gerichte 
strategie kan gepuurd worden. hetzelfde geldt 
voor missies die de historiek van een organisatie 
schetsen, om daar dan een toekomst aan te verbin-
den. of nog: visie en missie door elkaar mengen, 
door visionair naar een cultuurlandschap te kijken 
maar daardoor abstractie te maken van de rol van 
de eigen organisatie. op een visie (op participa-
tie, op een sector ...) passen meerdere deksels; een 
missie is echter niet inwisselbaar. 

aan welke voorwaarden moet een missieformule-
ring dan voldoen?
een missie moet:

Onderscheiden: het kaf van het spreekwoordelijke 
koren, maar vooral ook in functie van een gerichte-
re cultuurparticipatie het publiek (en bij uitbreiding 
de stakeholders) gidsen en bakens uitzetten.

Inspireren: de aspiratieve factor biedt zeker moge-
lijkheden om inspiratie, verdieping en denken (en 
dan pas doen) te stimuleren

Focus bieden: keuzes maken een missie werkbaar 
als fundering voor de strategie, zetten een richting 
en een kader uit en bieden parameters om de stra-
tegie-oefeningen in de organisatie te doen slagen.

maRkEtEERS mEt 
EEn mISSIE En EEn 
kLEInE BEURS

Leen Gysen

Het blauwe uur - toneelhuis/hetPaleis (foto: toneelhuis)
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‘Het publiek’ kan op diverse wijzen het 
onderwerp zijn van literatuur. Hieronder 
volgt een niet-exhaustief overzicht van 
publicaties die een verdieping betekenen 
bij de verschillende aspecten van het pu-
bliek die in de bijdragen van deze Cou-
rant aan bod komen. Daarbij maken we 
een onderverdeling tussen enerzijds een 
wetenschappelijk-theoretische en ander-
zijds een eerder praktische invalshoek. De 
meeste van deze publicaties zijn ook be-
schikbaar in de bib van VTi.

rEfLECTIE

Draagvlak voor kunst. Boekman 87 (zo-
mer 2011)
dit nummer gaat in op de huidige en potentiële 
reikwijdte van het maatschappelijk draagvlak voor 
de kunsten. Verbindingen met andere sectoren in 
de samenleving – toerisme, reclame, bedrijfsleven, 
enzovoort – krijgen daarin een belangrijke rol toe-
bedeeld. daarnaast worden verschuivingen binnen 
het huidige draagvlak aangehaald, van sociale me-
dia tot mecenaat en ondernemerschap.
in 2007 werd al een editie gewijd aan de rela-
tie tussen kunst en publiek: Kunst en publiek. 
Boekman 72 (najaar 2007). Beide edities 
lijsten een uitgebreide selectie op van literatuur en 
websites die handelen over kunst en publiek.

Abbing, Hans. Van hoge naar nieuwe kunst. 
groningen: Historische uitgeverij, 2009.
nieuwe tijden, nieuwe mensen, nieuwe kunst. hans 
abbing verklaart in dit boek waarom vroeger erg 
populaire kunstvormen als het klassieke concert nu 
sterk aan publiek verliezen. deze hoge kunst voor de 
beschaafde burger moet plaats maken voor nieuwe, 
informelere kunstvormen zoals de popmuziek.
nauw aansluitend bij dit thema schrijft Cas Smit-
huijsen in Een verbazende stilte (Boekmans-
tudies, 2001) over klassieke muziek, gedragsregels 
en sociale controle in de concertzaal. in deze socio-
logische studie beschrijft hij het veranderende gedrag 
van het publiek doorheen de eeuwen en duidt zo de 
codes en etiquette waartoe de hedendaagse concert-
bezoeker van klassieke muziek zich verhoudt.

Blokland, Hans. Publiek gezocht: Essays 
over cultuur, markt en politiek. Amster-
dam: uitgeverij Boom, 1997.
Blokland komt in deze publicatie op voor publieke 
aangelegenheden waarvan het overleven niet vol-
gens een marktlogica kan worden gegarandeerd. 
Cultuur is er daar een van. hij stelt dat, anders dan 
bij financiering uit de markt, het werken met over-

heidssubsidies steeds om een grondige legitimatie 
van de gebruikte middelen vraagt. het bereiken van 
een breed publiek haalt hij aan als een belangrijk 
argument in deze legitimatie.

Supporting the Arts in Spinning Times. 
Cultural Policy Update Newsletter 1 (lente 
2011) (http://culture360.org/publications/ 
supporting-the-arts-in-spinning-times).
onder invloed van de crisis werd subsidiëring door 
de overheid onder andere in nederland en het Ver-
enigd Koninkrijk al sterk in vraag gesteld. in deze 
eerste Cultural Policy Update – een internationaal 
online tijdschrift van BoeKManstudies - wordt de 
wijzigende houding tegenover cultuurbeleid en 
overheidssubsidies in europa, azië en australië in 
kaart gebracht. 

Kunst als publieke zaak. Hoe de kunst 
en haar instituten de publieke dimensie 
opnieuw uitvinden. OPEN 14 (2008).
deze publicatie binnen de reeks oPen bundelt 
teksten van verschillende schrijvers over de impact 
van een evoluerend kunstenveld op de publieke 
betrokkenheid. Wat betekent ‘publiek’ in het licht 
van kunst in de publieke ruimte? hoe verschuift de 
relatie tussen kunst en de samenleving? hoe moeten 
kleinere kunstinstituten hun rol herdenken?

Van reybrouck, David. Pleidooi voor 
populisme. Amsterdam/Antwerpen: Que-
rido, 2008.
in Vlaanderen en nederland groeit de kloof tussen 
hoog- en laagopgeleiden. laaggeschoolden zijn 
niet alleen in het parlement ondervertegenwoor-
digd, ook binnen het kunstenpubliek vormen ze 
een minderheidsgroep. opleidingsniveau doet zo 
ook op cultureel vlak een breuklijn ontstaan: smaak-
voorkeuren blijken sterk bepaald door iemands 
opleidingsniveau. Van reybrouck gaat hier in een 
hoofdstuk van zijn boek dieper op in aan de hand 
van concrete voorbeelden. hij betoogt dat ‘goed’ 
populisme de democratie eerder redt dan ze ten 
onder laat gaan.

Nussbaum, Martha C. Not for Profit. Why 
Democracy Needs the Humanities. New 
Jersey: Princeton university Press, 2010.
filosofe Martha nussbaum komt op voor het belang 
van humane wetenschappen in alle geledingen van 
het onderwijs. Jongeren worden te veel tot machi-
nes opgeleid om economisch productief te zijn en 
zo maximale groei te bevorderen. dat gaat ten 
koste van empatische en humane componenten, die 
bijdragen tot het vormen van democratische bur-
gers. Kunst biedt een mogelijkheid om mensen hun 
verbeeldingskracht terug te geven.

over vijf jaar), inkomsten, prijzenpolitiek, box of-
fice, marketing resources en de marketingactivitei-
ten en -aanpak dienen in kaart te worden gebracht. 
die cijfers moeten vooral de intentie hebben om 
tendensen aan te geven en bewegingen tastbaar 
te maken. 

de externe analyse (omgevingsanalyse) staat in 
voor een externe input met betrekking tot omgeving 
en trends, het concurrentiële en partnerveld, en de 
(potentiële) marktsegmenten. de omgevings- en 
trendanalyse wordt vaak aangepakt via het Pest-
kader waarbij politiek/regelgevende factoren, eco-
nomische factoren, sociale factoren en technologi-
sche facetten aan bod komen. deze Pest-analyse 
wil vooral triggers in kaart brengen, maar ook ge-
volgen en alternatieven zichtbaar maken; er dient 
wel gewaakt over de focus op wat relevant is, want 
dergelijke analyse-oefening heeft de neiging sterk 
uit te dijen. er wordt dus een verscheidenheid aan 
krachten in kaart gebracht, maar de meest relevan-
te aspecten hebben rechtstreeks of onrechtstreeks 
te maken met de stakeholders en de elementen die 
hen in beweging zetten. Zoals daar zijn: geld (hoe-
wel niet altijd recht evenredig met draagkracht), 
tijd (is money), veranderende samenlevingsmodel-
len en structuren, steeds hogere verwachtingen, de 
informatierevolutie met toenemende ontvoogding 
versterkt door de belevingseconomie en de hang 
naar toegevoegde waarde in relatie tot tijd (en niet 
geld). Voeg daar voor Vlaanderen nog een kwali-
tatief en sterk lokaal aanbod aan toe, een overbe-
vraagde en overprikkelde consument, een sterk ge-
diversifieerd vrijetijdspatroon net als de zekerheid 
dat wie liefst zo vroeg mogelijk in aanraking komt 
met participatie voor lange tijd gelanceerd is, en je 
hebt er een kluif aan deze analyse om te zetten en 
te toetsen aan je marketingstrategie. 

Concullega’s in kaart brengen wil ook nog weleens 
voor (prettige) verrassingen zorgen want ‘concur-
rent’ vandaag betekent via mechanismen van re-
ceptiviteit, cocreatie, copresentatie, coproductie 
en alle varianten, ‘partner’ en ‘collega’ morgen. 
Je concullega’s in kaart brengen is een evidentie, 
maar gebeurt nog te weinig gestructureerd. een 
goede mapping van partnerships kan daarna im-
mers een marketing- en communicatiestrategie via 
gerichte partnerships verder onderschrijven en 
versterken. allerhande parameters of checkpoints 
zijn beschikbaar om die oefening vorm te geven: 
geografische locatie, programmapolitiek, pro-
grammatiebasis, kunstvorm, ruimtelijke invulling, 
setting (van gebouw tot tour), ethos van aanbod, 
businessoriëntatie enzovoort. Concurrentie kan het 
geheel van elementen bestrijken, maar ook voor 
deelaspecten van de betrokken organisaties heel 
relevant blijken. 

ten slotte moeten marktsegmenten geïdentificeerd 
worden als derde element om de strategische ana-
lyse te vervolmaken. demografische en geografi-
sche invalshoeken zijn een evidentie, maar ook 
gedrag (behaviour) en attitude blijken effectieve 
afbakeningselementen.

Leen Gysen is was vijftien jaar actief als marketing- 
en communicatieprofessional in de privésector en 
bij BOZAR. Nu is ze zelfstandig consultant in inte-
rim-management en zakelijke ondersteuning voor 
culturele organisaties en de creatieve industrie. 

mEER LEZEn
Bart Magnus, Jolien Gadeyne, Nikol Wellens
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concrete acties rond publiekswerking ontwikkeld. deze 
publicatie bundelt de ervaringen die de cultuurcentra en 
bibliotheken opdeden doorheen het project.

PuBLIEkS- EN PArTICIPATIEoNDErZoEk 

Henk roose en Hans Waege deden onderzoek 
naar de samenstelling van het theater- en museumpu-
bliek van een aantal Gentse cultuurinstellingen. in hun 
eerste publicatie Publieke cultuur? Publiekson-
derzoek bij theater- en museumbezoekers 
te Gent (2002) worden de kwantitatieve gegevens 
van hun onderzoek weergegeven. in een tweede pu-
blicatie Van passant tot connaisseur. Een em-
pirische studie over de interne gelaagdheid 
en de esthetische verwachtingen van het he-
dendaagse theaterpubliek (2002-2006) wor-
den de verzamelde gegevens verder geanalyseerd. 
de onderzoekers komen zo tot drie publieksprofielen 
op basis van een verschil in ervaring met kunst: pas-
santen, belangstellende participanten en het kernpu-
bliek. het erkennen van deze deelpublieken en hun 
eigen karakteristieken kan het publieksbeleid volgens 
de onderzoekers verder nuanceren. in hun derde pu-
blicatie Publiek belicht. Handboek publieks-
onderzoek voor culturele instellingen (2004) 
willen roose en Waege hun opgebouwde kennis over 
publieksonderzoek doorgeven aan culturele instellin-
gen, zodat die zelf hun eigen publiek kunnen onder-
zoeken. Ze reiken hiertoe een stapsgewijze methode 
aan, inclusief een standaardvragenlijst (zie het artikel 
in deze Courant van Guido de Brabander).

Laermans, rudi. Cultuurkijker: cultuurpar-
ticipatie in meervoud. Empirische bouw-
stenen voor een genuanceerde cultuur-
deelname in Vlaanderen. Antwerpen: De 
Boeck, 2007.
in deze publicatie wordt stilgestaan bij de belangrijk-
ste resultaten van een publieksonderzoek uitgevoerd 
in 2002 in Vlaanderen voor muziek, theater en dans, 
in het kader van PBo (Projecten Beleidsgericht onder-
zoek). de onderzoeksvragen werden gebaseerd op 
het in de cultuursociologie groeiende geloof in het be-
staan van een culturele omnivoor: de hoogopgeleide 
cultuurliefhebber met een brede interesse in cultuur. 

Lievens, John en Hans Waege, red. Cul-
tuurkijker: Cultuurparticipatie in breed-
beeld. Antwerpen: De Boeck, 2005.
De Meulemeester, Han, John Lievens en 
Hans Waege. Cultuurkijker: Cultuurparti-
cipatie gewikt en gewogen. Antwerpen: 
De Boeck, 2006.
het steunpunt re-Creatief Vlaanderen verrichtte in 
2003-2004 een steekproef bij 2.849 Vlaamse ge-
zinnen om te peilen naar hun deelname aan cultuur. 
de werkwijze, resultaten en analyses van deze eer-
ste participatiesurvey zijn terug te vinden in boven-
staande publicaties.

Lievens, John en Hans Waege, red. Par-
ticipatie in Vlaanderen: 1. Basisgegevens 

en kerncijfers van de Participatiesurvey 
2009. Leuven: Acco, 2011.
Lievens, John en Hans Waege, red. Partici-
patie in Vlaanderen: 2. Eerste analyses van 
de Participatiesurvey 2009. Leuven: Acco, 
2011. 
in 2009 werd een tweede grootschalig onderzoek 
opgezet rond kunst- en cultuurparticipatie, deelname 
aan het verenigingsleven en sportgedrag in Vlaan-
deren. dit onderzoek resulteerde in twee publica-
ties: een bundeling van de basisgegevens en een 
publicatie van de eerste analyses. om de gegevens 
uit dit onderzoek breed toegankelijk te maken, werd 
een webtool ontwikkeld waarop iedereen de verza-
melde gegevens kan raadplegen en zelf analyseren: 
www.participatiesurvey.be.

Huybrechts, Liesbeth. Participatory crea-
tion is risky. A roadmap of participatory 
creation processes and the shifting role of 
creative ‘things’ (http://www.participato-
rycreation.net)
de ontwikkelingen in de nieuwe media verhogen de 
participatiekansen van de burger. ondanks deze 
mogelijkheden maakt participatie zelden deel uit van 
het creatieve proces van kunstenaars. dit doctoraat 
handelt over participatieve creatie aan de hand van 
nieuwe media, waarbij de kunstenaar een deel van 
zijn creatieproces laat beïnvloeden door anderen, 
via bijvoorbeeld sociale netwerksites.

Verté, D. e.a. Klaar?Actie! Over ouderen 
en cultuurparticipatie. Brugge: uitgeverij 
Vanden Broele, 2010.
recent participatieonderzoek naar de deelname van 
zestigplussers aan het culturele leven in Vlaanderen. 
daarvoor werden gegevens van het grootschalige be-
hoefteonderzoek geanalyseerd (44 000 ouderen wer-
den ondervraagd). in het besluit geven de onderzoekers 
de voornaamste determinanten voor cultuurparticipatie 
aan. op basis van die bevindingen formuleren ze een 
antwoord op de vraag hoe cultuurparticipatie bij zes-
tigplussers kan gestimuleerd worden.

goedhart, Saskia e.a. Een brede kijk op de 
belangstelling voor kunst en cultuur: een 
eerste verkenning. – Motivaction Internati-
onal in opdracht van kunstenaars&Co  
(http://www.kunstenaarsenco.nl/sbeos/
doc/file.php?nid=1346)
Kwantitatief onderzoek naar de rol van kunst en cul-
tuur in het dagelijks leven van de nederlandse bevol-
king, uitgevoerd eind 2006. in dit rapport worden 
zowel de gehanteerde methode als de resultaten en 
de daaruit voortvloeiende aanbevelingen duidelijk 
omschreven en gekaderd.

de australische studie Australians and the Arts 
(http://www.australiacouncil.gov.au/resources/
reports_and_publications/subjects/arts_sector/aus-
tralians_and_the_arts) onderzoekt de kijk van de 
australische bevolking op de kunsten. dit onderzoek 
werd in 1998 gevoerd naar aanleiding van een 
nieuwe subsidieronde.

Carpentier, Nico, Eric Corijn, Erwin Jans en 
Ivo Janssens. Kunst in deze wereld. Brussel: 
Demos, 2010.
nico Carpentier, eric Corijn, erwin Jans en ivo Jans-
sens buigen zich in deze publicatie over de ontwik-
kelingen inzake kunst en cultuur in Vlaanderen. Bij-
dragen als ‘Kunsten en Publieken’, ‘de kunsten in de 
samenleving’ en ‘Participatiestrategieën’ richten zich 
specifiek op de verhouding tussen kunst en publiek. 

De Bruyne, Paul en Pascal gielen. Commu-
nity Art. The Politics of Trespassing. Amster-
dam: Valiz, 2011.
in deze publicatie wordt een variëteit aan kunstenaars, 
sociologen, critici en filosofen aan het woord gelaten 
over het belang en de functie(s) van community art. er 
wordt nagedacht over vragen als: ‘hoe kan commu-
nity art gedefinieerd worden?’ en ‘Kan kunst sociale 
verandering teweegbrengen?’ 

Mirza, Munira, ed. Culture Vultures: Is UK 
Arts Policy Damaging the Arts? London: 
Policy Exchange Limited, 2006.
deze publicatie brengt experten samen die een aantal 
veronderstellingen over de maatschappelijke legitima-
tie van kunst- en cultuurbeleid sterk in vraag stellen. 
draagt kunst echt bij tot de volksgezondheid, werkze-
kerheid en dalende criminaliteitscijfers? en gaat deze 
vraag naar sociale impact niet ten koste van de vrij-
heid en integriteit van de kunsten?

Pinxten, rik. De artistieke samenleving : de 
invloed van kunst op de democratie. Ant-
werpen/Amsterdam: Houtekiet, 2003.
Wat is de inbreng van cultuurmakers en kunstenaars 
in onze mediatieke wereld nog waard? in dit boek 
houdt rik Pinxten die inbreng tegen het licht aan de 
hand van enkele concrete kunstinitiatieven die op de 
grens zitten tussen hoog-individuele kunstproductie en 
publiek aanbod.

De Cauter, Lieven, ruben De roo en karel 
Van Haesebrouck, red. Art and Activism in 
the Age of Globalisation. rotterdam: NAi, 
2011.
dit boek brengt een stand van zaken over artistiek ac-
tivisme vandaag. heeft de kunstenaar als activist een 
belangrijke taak of gaat het om een pseudo-activiteit 
in de marge van de echte politiek? diverse interna-
tionale auteurs brengen theoretische verklaringen en 
praktijkverhalen samen over de moeilijke en proble-
matische spanning tussen kunst en politiek.

Baetens, Jan en Lut Pil. Kunst in de pu-
blieke ruimte. Leuven: universitaire Pers 
Leuven, 1998.
dit boek is de neerslag van een symposium dat door 
de Kuleuven werd georganiseerd rond de plaats van 
kunst in de publieke ruimte. de voorkeur van veel he-
dendaagse kunstenaars voor het verwerven van een 
stem in het publieke debat heeft het kunstwerk volgens 
de auteurs onvermijdelijk naar de publieke ruimte ge-
zogen. Met bijdragen van onder meer rudi laermans, 
Chris dercon en luk lambrecht.

Saada, Serge. Et si on partageait la culture? 
Toulouse: Editions de l’Attribut, 2011.
sociale ongelijkheid in het theaterbezoek vormt het 
uitgangspunt van dit essay. serge saada schetst van 
daaruit een verhaal van het potentieel van de (indivi-
duele) toeschouwer. hij gaat in op de mediërende rol 
die nodig is om dit potentieel aan te boren.

Bolink, M. De erfgoedsector onder de loep: 
een inventarisatie van zijn maatschappe-
lijke relevantie. Amsterdam: Erfgoed Neder-
land, 2011.
onder de druk van de bezuinigingen staat het aanto-
nen van de maatschappelijke relevantie van kunst en 
erfgoed hoog op de agenda, maar wat betekent het 
precies? deze publicatie inventariseert en onderzoekt 
argumenten waarmee de maatschappelijke relevantie 
van erfgoed wordt onderbouwd.

Buenen, W., red. Intelligentie, geluk en ge-
zondheid: wat de wetenschap zegt over de 
effecten van kunst en cultuur. Amsterdam: 
Paradigma, 2010.
deze publicatie overschouwt het onderzoek dat de 
afgelopen tien jaar is gebeurd naar de maatschap-
pelijke impact van kunst en cultuur. daaruit blijkt dat 
kunst niet simpelweg de bodemloze put is waarin 
overheidsgeld verdwijnt ...

Baricco, Alessandro. De barbaren. Amster-
dam: De Bezige Bij, 2010.
alessandro Baricco observeert en analyseert scherp-
zinnig de geleidelijke teloorgang van ons cultuurbe-
sef. toch is dit geen defaitistisch boek. Baricco be-
schrijft hoe we ons in een mutatieproces van een oude 
naar een nieuwe cultuur bevinden. en hij is hoopvol 
want ‘er bestaat geen mutatie die niet te besturen is’.

PrAkTISCHE INVALSHoEkEN

geudens, Birgit, red. Makelaardij in erf-
goed: praktijkkennis voor bruggenbou-
wers. Brussel: fAro, 2011. 
faro, tapis plein en Katho, departement ipsoc, op-
leiding Bachelor sociaal Werk stelden zich de vraag: 
’hoe bouw je in de praktijk bruggen tussen erfgoed 
en de maatschappij?’ Ze schreven een praktijkgids op 
basis van de visietekst die tot stand kwam na de stu-
diedag ‘Makelaardij in erfgoedland’. die werd aan-
gevuld met praktijkverhalen van collectiebeherende 
organisaties, sociaal-artistieke werkingen, lokale erf-
goedcellen en de samenwerking cultuur-onderwijs.

De Vos, Herlinde, red. Publieksbereik. Exper-
tise uit en in het veld. Brussel: LoCuS, 2011.
op basis van de gegevens van het gebruikersonder-
zoek uitgevoerd door huBrussel en VuB-tor (2004-
2007) ging loCus aan de slag met cultuurcentra en 
bibliotheken uit zeven gemeenten. loCus analyseerde 
en duidde de resultaten van het onderzoek in hun con-
text, waarna met de belangrijkste conclusies aan de slag 
werd gegaan. Zo werden samenwerkingsverbanden en 

http://www.kunstenaarsenco.nl/sbeos/doc/file.php?nid=1346
http://www.kunstenaarsenco.nl/sbeos/doc/file.php?nid=1346
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alarmerende berichten over de gevolgen van kli-
maatverandering, uitputting van energiebronnen 
en grondstoffen duiken regelmatig op in de media. 
dat er ecologische grenzen zijn, wordt algemeen 
erkend en de wil om daarmee rekening te houden, 
groeit. steeds meer kunstenaars en kunstorganisa-
ties zoeken antwoorden op de vragen die de eco-
logische uitdagingen oproepen en werken aan op-
lossingen. Jonge sla wil de krachten bundelen om 
de overgang naar een duurzame kunstenpraktijk te 
maken en biedt praktische instrumenten en begelei-
ding op maat van de kunstensector.

Jonge sla wordt ontwikkeld door Vti en milieuorga-
nisatie ecolife, met de steun van minister schauvlie-
ge. andere projectpartners zijn BaM (instituut voor 
beeldende, audiovisuele en mediakunst), Muziek-
centrum Vlaanderen, stePP en het sociaal fonds 
voor de Podiumkunsten. het afgelopen jaar was een 
pilootfase. in samenwerking met heel wat kunste-
naars en kunstorganisaties ontwikkelden en testten 
we aangepaste informatie, instrumenten en metho-
dieken om de ecologische impact van artistieke pro-
ductie en programmering te verkleinen. nu worden 
ze ter beschikking gesteld van de hele sector.

Jonge sla roept de kunstensector op tot het delen 
van goede praktijken. een aantal kunstenaars, 
kunstencentra, productiehuizen en ondersteunende 
organisaties hebben immers de voorbije jaren trajec-
ten opgezet rond milieuzorg, waarbij interessante en 
creatieve oplossingen bedacht zijn. Jonge sla wil de 
sector aansporen om die kennis te delen. op www.
jongesla.be kunt u praktijken opzoeken en bekijken 
of zelf invoeren. Zo kunnen we leren van elkaar.

een tweede onderdeel zijn de checklists om een 
eco-snapshot te maken. er zijn op www.jongesla.be 
afzonderlijke checklists kunstenpraktijk, organisatie 
en gebouw downloadbaar. het gaat daarbij om 
een momentopname, maar door het invullen van 
de vragen krijgt u inzicht in de stand van zaken, de 
aandachtspunten en verbetermogelijkheden.

in een derde luik verzamelen we op de website een 
pak kant-en-klare basisinformatie over transitie 
en milieuzorgthema’s (energie, aankopen, materi-
alen, mobiliteit, afval …), interessante literatuur en 
weblinks.

omdat omschakelen naar een meer ecologische 
manier van werken een leerproces is, is er ook een 
divers aanbod van begeleiding op maat. steven 
Vromman (low impact man) of Kristof daniëls (ecolife) 
komen aan huis en ondersteunen een proces naar 
een duurzamere manier van werken. Gezien de di-
versiteit van de kunstensector worden verschillende 
formules aangeboden. op www.jongesla.be kan 
je meer lezen over de aanpak en de voorwaarden.  
Wie meer wil weten over de situatie van zijn ge-
bouw, kan een beroep doen op lode Vranken (archi-
tect, onder meer van het passiefgebouw van Bij’ de 
Vieze Gasten) voor het uitvoeren van een gebou-
wenscan. tijdens het bezoek wordt meteen duide-
lijk wat de mogelijke werkpunten zijn, achteraf krijgt 
u een rapport met de belangrijkste bevindingen.  
ten slotte voorziet Jonge sla in het voorjaar van 
2012 een opleiding ‘eco-coach’ voor mede-
werkers binnen de kunstensector die zelf actief met 
groepen willen werken aan duurzaamheid. 

Ben je geïnteresseerd in de begeleiding op maat of 
wil je graag meer info over het traject? Contacteer 
nikol Wellens – info@jongesla.be  – 02 274 17 68.

www.jongesla.be

Dit NME-project wordt gefinancierd in het kader 
van het Projectsubsidiebesluit Duurzaam Milieu- en 
Natuurbeleid

op 25 augustus 2011 overleed theaterwe-
tenschapper en cultureel analist Dragan 
klaic. Na zijn opleiding dramaturgie in Bel-
grado behaalde hij een doctoraat in the-
atergeschiedenis en theaterkritiek aan de 
universiteit van yale. klaic werkte als cri-
ticus en dramaturg en was professor aan 
de kunstuniversiteit van Belgrado en de 
universiteit Amsterdam. Daarnaast was hij 
medeoprichter van European Theater Quar-
terly Euromaske en leidde hij het Theater 
Instituut Nederland van 1992 tot 2001. Hij 
was voorzitter van het European Network 
of Information Centers for the Performing 
Arts (ENICPA) en van het European forum 
for the Arts and Heritage (EfAH). Hij was 
ook actief lid en bestuurslid van IETM.
op 14 oktober organiseerden VTi, IETM en 
CultureActionEurope in gC De Markten een 
herdenkingsdienst ter nagedachtenis van 
Dragain klaic. Ann olaerts, voormalig di-
recteur van VTi en bevriend met Dragan 
klaic, schreef onderstaande tekst die werd 
voorgelezen door Joris Janssens.

My first memory of dragan dates back to one of 
my first ietM meetings where dragan was making 
one of his famous sermons. as i did not know him 
well at that time, i was quite impressed, even a bit 
intimidated by his loud and persuasive voice. as a 
master of speech, he was stirring the audience to 
be actively engaged in cultural politics, to be not 
just sitting and waiting for the next crisis to come. 
dragan awoke a cultural and political engagement 
in me that never went to sleep since.

in later years we became true colleagues and 
friends, as we were directing the theatre institutes 
in Brussels and amsterdam; the big theatre institute 
tin and its little sister Vti, as we often used to say. 
But it was never an issue between us. even with 
the small amount of money that Vti had at the time 
and the considerable budgets tin could invest (and 
look where we stand now), he never questioned 
the necessity of our collaboration. the focus was 
clear: never kept inwards, but always outwards, in 
relation to the world. how could both institutions 
enhance the international work of our theatre com-
panies, our playwrights, children’s theatre … What 
discussions were at stake and how could we as 
theatre people get involved?

(in that period we launched an international performing 
arts magazine, called Carnet, a mixture of information 
on what was happening in the low countries and in-depth 
articles linking theatre life with the ‘real’ world. Both insti-
tutes invested a lot in translating new dutch and flemish 
plays and introducing them internationally by organising 
debates and workshops.)

dragan never liked the word ‘promotion’, but 
preferred to speak about cooperation, mutual ex-
change, interaction. the dutch-flemish cooperation 
has never been so intense as it was in that period. 
in the netherlands dragan was not always ap-
plauded for the international course he was taking 
the institute in. theatre people sometimes felt ne-
glected, as they were not always able or willing 
to see the wider scope dragan was working in. 
his scope was clearly european and even broader 
than that. the exclusively national scope the theatre 
institute was used to work in, did not suit him. and 
eventually he moved on to pursue his convictions.

When i came back for a second time at the head of 
the flemish theatre institute, he really became a fan 
of our work. he regularly wrote or told how much 
he liked the articles in our three-monthly magazine, 
he praised the research we were doing and, he 
loved the debates we were launching. and he often 
used our materials for his lectures and lessons. We 
were proud to get these compliments. 

My best moments with dragan were our walks 
through this or that city where we met at the occa-
sion of this or that conference. While we strolled 
through the city, dragan updated me on its political, 
social and cultural situation. he told me whether 
the museum was good or just gebakkene luft and 
meanwhile we seriously discussed projects that both 
of us were working on. after these walks i always 
felt the urge to go back to work immediately. even 
in the work i am doing today, he keeps haunting 
me with his mantra to be persistent, to constantly 
question my actions. to be honest, it is not always 
easy to meet these standards but i am most grate-
ful he confronted me with this conviction of his to 
engage ourselves in an ongoing debate, to keep 
finding ways to link the artistic to the socio-political, 
to never stop explaining the importance of culture in 
people’s life, young and old. over and over again. 
We’ll keep doing that, we owe it to him.

Website Dragan Klaic: www.draganklaic.eu
Werken in de VTi-bib over en van Dragan Klaic: 
http://data.vti.be/people/dragan-klaic 

waLkInG  
wItH dRaGan

jonGE SLa 
naaR EEn dUURZamE kUnStEnPRaktIjk

http://www.bamart.be
http://www.bamart.be
http://www.muziekcentrum.be
http://www.muziekcentrum.be
http://www.bastt.be/
http://www.podiumkunsten.be/
http://www.podiumkunsten.be/
http://www.jongesla.be
http://www.jongesla.be
http://www.jongesla.be
http://www.jongesla.be
http://www.draganklaic.eu/
http://data.vti.be/people/dragan-klaic
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first Aid @ VTi
VTi - Brussel
Vti blijft zich inzetten voor de individuele kunste-
naar. om de twee weken blokkeren we dinsdag-
namiddag van 14u tot 17u in onze agenda om be-
ginnende makers verder te helpen met hun vragen 
over subsidiedossiers, infrastructuur, inhoudelijke 
kwesties, contacten … deze infomomenten zijn 
persoonlijk, gratis en zonder afspraak. de mede-
werkers van Vti richten zich in deze sessies op de 
doorstroming van informatie, kennis over de sector 
en het delen van netwerken. de eerstvolgende help-
desk vindt plaats op dinsdag 22 november van 
14u tot 17u bij VTi, op de derde verdieping 
van het Kaaitheatergebouw. Met juridische vragen 
(sociaal statuut, auteursrecht, vzw …) kan je zoals 
steeds terecht bij Kunstenloket.
Wie niet tot in Brussel kan komen, kan ook bellen 
naar 02 201 09 06 of mailen naar nikol@vti.be.

Praktisch
Eerstvolgende data: dinsdag 22 november, 
6 en 20 december,10 en 24 januari, 7 febru-
ari - telkens van 14u tot 17u 
Plaats: Vti, sainctelettesquare 19 (3de verdie-
ping), 1000 Brussel 
gratis, inschrijven is niet nodig!
Meer info: nikol@vti.be

Van denken naar doen.
reflectie- en actiedag rond cultuur en 
ecologie
21|11|2011
STuk - Leuven
hoe kan de culturele sector bijdragen aan het ont-
staan van een duurzame samenleving? op maan-
dag 21 november organiseert een grote groep 
van culturele partners een reflectie- en actiedag 
over de rol die cultuur kan spelen in de evolutie 
naar een duurzamere samenleving. en dit vanuit 
de eigenheid van het culturele veld maar ook in 
samenwerking met andere disciplines én met de 
bestaande transitiebewegingen in Vlaanderen. 
op basis van inspirerende visies en enkele sterke 
praktijkvoorbeelden uit de culturele sector worden 
verbindingen gelegd tussen culturele deelsectoren 
en samenwerkingen aangegaan met andere maat-
schappelijke bewegingen. tijdens deze dag kunt 
u kennismaken met projecten en acties uit de cultu-
rele sector die inzetten op een duurzame en recht-

vaardige samenleving, en kunt u info uitwisselen 
met collega’s binnen en buiten het eigen werkveld.
het gedetailleerde programma staat op www.vti.be.

Praktisch
Datum: maandag 21 november 2011, 
9u30 - 17u 
Plaats: stuK, naamsestraat 96, 
3000 leuven 
Inschrijven: kost €10 (lunch + koffie) en 
kan via ticket@stuk.be. het aantal plaatsen 
is beperkt. het inschrijvingsgeld moet gestort 
worden op rekeningnummer van: natuurpunt 
educatie, Graatakker 11, 2300 turnhout 
(rekeningnummer: 293-0009986-50) met 
vermelding ‘eco-cultuur’. 
Nog vragen of opmerkingen: contacteer 
eva Peeters: eva@bamart.be - 09 267 90 45

Deze dag wordt georganiseerd door: BAM, BASTT, 
Demos, FARO, Forum voor Amateurkunsten, Kaai-
theater, KHLeuven, LOCUS, Muziekcentrum Vlaan-
deren, Natuurpunt Educatie, Open Doek Filmfesti-
val, Socius, VAi, VAF, VTi en tal van geëngageerde 
individuen in samenwerking met STUK en onder-
steund door de Vlaamse overheid, Diensten voor 
het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) – Team Duur-
zame Ontwikkeling.

Symposium - Contemporary Methods 
and Technologies in the Documentation 
of Performing Arts
28-29|11|2011
Bratislava
naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag 
organiseert het sloveense theaterinstituut op 28 
en 29 november een internationaal symposium 
in Bratislava. doordat podiumkunsten bij uitstek 
tijds- en plaatsgebonden zijn, is het documenteren 
ervan de enige manier om iets van het moment 
zelf te bewaren voor de toekomst. technologische 
evoluties beïnvloeden de laatste jaren meer en 
meer deze documentatiepraktijk. het symposium 
wil naar het heden kijken en in debat gaan over 
de mogelijkheden van de toekomst. ook Vti 
mengt zich in de debatten: Bart Magnus zal in 
Bratislava het documentatiewerk bij Vti en de 
verwezenlijkingen in het kader van travelogue 
toelichten.
Meer info: www.vti.be en www.theatre.sk.

Boxe Boxe – Cie Käfig (foto: M. Cavalca)

kaLEndER
novEmBER

mailto:nikol@vti.be
http://www.arts-mobility.info/
http://www.vti.be
http://www.theatre.sk/
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ContaCt
VTi
sainctelettesquare 19
1000 Brussel
t +32 2 201 09 06
f +32 2 203 02 05
info@vti.be
www.vti.be
data.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 toe-
komst van de Vlaamse podiumkunsten in een internatio-
naal perspectief. Wij staan garant voor een kwalitatieve 
dienstverlening aan de professionele sector, de overhe-
den, de opleidingen, de media, de onderzoekscentra, 
het publiek, etc.

mEdEwERkERS
diane Bal, filip Borloo, Wessel Carlier, floris Cavyn, 
Christel de Brandt, Martine de Jonge, Marijke de Moor, 
delphine hesters, Joris Janssens, stefan Maenen, Bart 
Magnus, nikol Wellens.

oPEnInGSUREn
di-vr 10:00-18:00
zaterdag, zondag en maandag gesloten

de bibliotheek, videotheek en databank raadplegen kan 
gratis en zonder registratie van persoonlijke gegevens. 
Boeken ontlenen kan enkel mits betaling van een bijdrage 
van 5€ (12 maanden geldig). die laat je toe boeken te 
ontlenen en bovendien krijg je 4 maal per jaar Courant 
thuis gestuurd. de bibliotheekcatalogus raadplegen kan 
op data.vti.be.

BookSHoP
onze bookshop vind je in de Vti-bibliotheek of op 
www.vti.be.

mEt StEUn van
de Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten. inzage en even-
tuele aanpassingen zijn mogelijk, zoals voorzien in de 
wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer.

CoURant 99
redactie: floris Cavyn, Marijke de Moor, delphine 
hesters, Joris Janssens, Bart Magnus, don Verboven, 
nikol Wellens
eindredactie: Marijke de Moor 
Concept huisstijl: Base design
Vormgeving: Gunther fobe
Coverbeeld: En Passant - lotte van den Berg/oMsK
(foto: Koen Cobbaert)
druk: newgoff
Courant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier.

issn 0776-1198

PLoEG vti
don Verboven verlaat Vti maar blijft wel betrokken bij 
Circuit X. ook projectmedewerker Marie roofthooft 
zocht een andere uitdaging op. We danken don en 
Marie voor hun grote inzet. onderzoeker Joris Janssens 
nam in juli de functie van directeur op. We verwelkomen 
delphine hesters, die in juni haar doctoraat in de socio-
logie afrondde aan de Kuleuven en voor Vti aan de 
slag gaat als onderzoeker.  

deze uitgave wordt ter beschikking gesteld overeenkom-
stig de bepalingen van de Creative Commons Public 
license, naamsvermelding – niet commercieel – Geen 
afgeleide werken België 2.0, http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl

CoLofon

file:///Users/tiktaalik/Documents/VTi/Courant%2099/teksten/www.vti.be
data.vti.be
file:///Users/tiktaalik/Documents/VTi/Courant%2099/teksten/www.vti.be
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl
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Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 201 09 06
fax +32 (0)2 203 02 05

www.vti.be
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