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worden van het Stoica-dilemma-, een voetballer 
die op zijn 34ste nog het epitheton 'jong en 
beloftevol' opgekleefd kreeg. 

Jong en dynamisch wil niet zeggen onbezonnen 
en overhaast. Investeren in jonge mensen wil 
niet zeggen: een kans geven en dan bedanken 
voor bewezen diensten. Al te snel krijgen we het 
stigma jong, hip en trendy opgekleefd. Mee 
begeleiden en een traject kiezen. Zekerheden 
bieden zonder te verstarren. Geef ons de kans 
om te zeggen: 'k zou 't begot nie weten... 

Of zoals één van de personages van die-
zelfde Vanluchene opmerkte: ' Wat moet ik mij 
vragen stellen? Waarop de andere zegt: 'Als wij 
ze ons niet stellen - waar ze die plannen tekenen 
stellen ze er zeker geen. Een kruis erover, in twee 
dagen ligt er alleen nog een laag steengruis. We 
zullen het geweten hebben. Als ge u niet tijdig vra-
gen stelt, breken ze het af terwijl ge er nog in zit.' 

Laat hier, op deze plek, in de enige stad 
waar twee maal zoveel mensen naar theater 
gaan als naar voetbal (al zegt dat misschien 
iets over de kwaliteit van het voetbal, dixit 
Dirk De Corte), een warme oproep opstijgen 
voor het systeem van witte plekken zoals we ze 
bij onze noorderburen kennen. Een program-
ma dat pas op het laatste moment vorm krijgt. 
De culturele sector lijkt stilaan op een behoor-
lijk uit de hand gelopen paradox: iedereen wil 
het nieuwste prototype luxe cabrio maar het 
moet wel vier jaar op voorhand worden 
besteld. De race om mee te zijn met de tijd in 
het dorp dat Vlaanderen heet. Weg met die 
langetermijnplanning waar tot 2007 alles 
reeds volgeboekt ligt. 

Deze tamelijk gelukkige mens heeft u nog 
één ding te zeggen: Jonge makers aller landen, 
doet elk uw eigen ding, weest waakzaam en 
gelukkig, weest opmerkzaam en veelzijdig, 
probeer nooit belangwekkend te wezen maar 
het te zijn, neem tijd om u te verwonderen 
over de complexiteit van onze wereld, absor-
beren, opzuigen en dan presenteren, maak 
toneel dat de kleine mens in al zijn doen en 
laten toont en ga op zoek naar de mythes van 
de 21ste eeuw... 

Of zoals Obelix ooit uitriep in opperste 
extase na het vinden van de lauwerkrans van 
Caesar: Broeva! Haro! 

Goeiedag. 

Eerst en vooral, voor alle veiligheid, ziehier de 
spelregels: 
De situatie is geënsceneerd. U, de andere spre-
kers en ik spelen toneel. 
U speelt het aandachtig toehorend publiek 
(knoop dat goed in uw oren), wij spelen de 
ongemeen boeiende sprekers. Dat is zo omdat 
de maître de cérémonie dat zo heeft bepaald. 
Bovendien spelen wij, volgens uw termen, de 
'jonge generatie'. Zowel u als wij stappen losjes 
over de verschillen tussen de sprekers heen en 
vertrekken schaamteloos vanuit het begrip 
'generatie'. We gaan daarbij voorbij aan de 
vraag of er zoiets als 'generaties' bestaat. 
U ondersteunt mij indien ik alsnog flauwval 
van de zenuwen. Ik ben tenslotte 'jong' en fel 
onder de indruk. 
Bon. Je fais mon jeux. 

Er lijkt tegenwoordig nogal wat rond de 'jonge 
generatie' te doen. Kansencreërend beleid en 
tweede podia alom. Het kan niet jong, fris en 
nieuw genoeg zijn. Programmatorencynisme 
en recuperatie volgens sommigen, nood aan 
jonge krachten volgens anderen. De term 
'jonge kunstenaar' alleen al is intussen zowat 
een mantra geworden. Nu is er zelfs al een 'State 
of the Union' door 'jonge kunstenaars', in plaats 
van, naar traditie, door ronkende namen met 
sjakossen vol symbolisch kapitaal. U maakt 
daar geen amok rond, u vindt dat - en niet 
alleen omdat we dat zopas hebben afgespro-
ken - 'interessant'. 

Tegelijk is het volgens sommigen kom-
kommertijd. Laat de echte 'nieuwe generatie' 
op zich wachten. Laten 'jonge kunstenaars' 
van nu zich al te snel door het systeem opslok-
ken en onschadelijk maken. Hebben zij 'à la 

limite' niet echt iets te vertellen. Zijn jullie bij-
gevolg nog benieuwder om te horen wat wij 
hier staan te doen. 
Paradox. 

Nu sta ik hier niet om te bewijzen dat we wél 
iets te vertellen hebben. Wat is dat trouwens 
'iets te vertellen hebben'? Is 'iets te vertellen 
hebben' schatplichtig aan de mythe van de 
originaliteit of betekent het veeleer het dis-
cours van de Grote Mensen beheersen? Of we 
al dan niet 'iets te vertellen hebben' zal moeten 
blijken uit onze voorstellingen, op voorwaarde 
natuurlijk dat er op een juiste manier naar 
wordt gekeken. 

Dat ik hier wel sta heeft te maken met 
een soort eergevoel. In verscheidene teksten 
wordt de 'jonge generatie' uitgedaagd, worden 
er handschoenen in de ring geworpen. Ik wil 
er hier één opnemen. Met name de hand-
schoen die Marianne Van Kerkhoven uitwierp 
in haar tekst De Paradox van dr. Hinckelfuss, in 
het boek Alles is rustig uit 1999 over 20 jaar 
kunstencentra. Daarin ensceneert Van Kerk-
hoven zichzelf en de generatie van de jaren '80, 
die van de marge naar het nieuw gecreëerde 
centrum evolueerde, versus de 'jonge generatie' 
die 'liefst zo gauw mogelijk "in het systeem" 
willen geraken'. Van Kerkhoven steekt de hand 
ook in eigen borst, tenminste in die van haar 
generatie: hoewel de structuren die de 80-ers 
hebben opgericht ontsproten aan een artistieke 
noodzaak, zijn ze nu meer en meer verworden 
tot instituten die vooral zichzelf in stand willen 
houden. Structuren om de structuren dus. 
Om dan ook niet aan levenskracht in te boeten 
'zet het centrum zijn deuren opnieuw wijd 
open voor jonge makers, voor "normaal" tot 
de marginaliteit gedoemde projecten'. In Van 
Kerkhovens analyse recupereert het centrum 
jonge kunstenaars voor zichzelf, zuigt ze leeg 
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