
natuurlijk zijn kunstenaars van vandaag ook 
allemaal nog een beetje Tasso. Ze zijn afhanke-
lijk (van subsidies, van structuren, van moderne 
mecenassen), terwijl de naam van hun beroep 
nog steeds op het romantische ideaal van 
onafhankelijkheid en authenticiteit berust. De 
paradox van Tasso. Maar ik geloof niet dat de 
jonge kunstenaar daaraan ten onder gaat, 
zoals zijn illustere voorbeeld. Hij zegt niet als 
Tasso: 'Een gevangene staat geen kroon', maar 
neemt de kroon en maakt een rondedansje. 
Hij kan ermee leven en maakt het tot zijn 
voordeel. 'Un poète mort n'écrit plus. D'où 
l ' importance de rester vivant.' (Michel 
Houellebecq). 

Twee kwesties zijn hierbij aan de orde. 
Ten eerste is er de kwestie van het binnen 

het systeem opgenomen zijn. Van binnenuit 
zou er geen kritische kracht, geen maatschappij-
of sectorkritisch engagement meer mogelijk 
zijn. Maar is dat wel zo? Is door het oplossen 
van de buitenstaanderspositie de kritische 
functie ondenkbaar geworden? Ik denk het niet. 
Toch niet wat het theater betreft. Het doel en 
het wezen van theater is communicatie. Echte 
communicatie brengt een verschuiving van de 
perceptie teweeg. Je spreekpartner, of het 
publiek, gaat dingen anders zien - al is het 
maar minimaal anders. Het is in die verschui-
ving van de perceptie dat de kritische kracht 
van het hedendaagse theater ligt. Het is in het 
intern verschuiven van netwerken die betrek-
king hebben op de wereld, dat het hedendaagse 
theater haar maatschappelijk engagement 
waarmaakt. 

Ten tweede is er de kwestie van het geld. 
Het ware kritische appel bij de jonge kunste-
naar zou gesmoord worden door de sussende 
kracht van geld. Geld, geld, geld. Geld kan 
inderdaad recuperatie betekenen, maar bete-
kent het niet noodzakelijk. De bindingskracht 
van geld is veel minder groot geworden, precies 
door de geëxplodeerde veelheid. De houding - de 
meest adequate op dit moment - volgt een 
westerndevies: take the money and run. (En het 
moet nu ook maar eens gedaan zijn met het 
fabeltje als zouden wij zwemmen in het geld. 
De generatie van de jaren '80 deed het helemaal 
zonder geld? Wel ja, chapeau. Soms heeft de 

80-er last van het arrivistencomplex: zijn kinde-
ren moeten en zullen dezelfde problemen 
ondervinden als hij. Dat is 'gezond', 'de harde 
leerschool is de beste' en, waarom niet, 'de 
legerdienst vormt de man') 

Take the money and run. Run, run, run. 
Blijf in beweging. Als moleculen in een vloeistof. 
Want geld kan natuurlijk wel gevaarlijk zijn. 
Met name wanneer het masturbeert. Wanneer 
het zichzelf moet terugbetalen. Want dan hang 
je, je wordt vermalen. Grote huizen en gezel-
schappen zetten hun deuren open voor jonge 
kunstenaars, maar zij moeten daarbij omzichtig 
tewerk gaan. Hun grote en grove structuren 
zijn niet voorzien op broos werk. De overhead-
last is veel te groot, de schaal te groot, de pro-
motie te duur, de publieksfactor en het profiel 
te dominant - dat dekselse profiel, wie heeft 
dat ooit uitgevonden? - , het personeel te fix, 
de structuur te log, de onkosten te hoog, de 
afzetmarkt te groot, kortom de machinerie te 
zwaar. Willen grote huizen jonge theatermakers 
opnemen, dan moeten zij radicaal van hun 
geijkte pad durven afwijken. Op dat zijpad 
moeten ze de schaal weer drastisch verkleinen, 
de return niet zo dwingend maken, de lasten 
weer kleiner maken dan de lusten. Een compleet 
andere structuur dus, in losvaste associatie met 
de moederstructuur, naar het model van het 
kleinschalige kunstencentrum. 

Ten slotte, na deze futuristische trip door 
Intergalaxia, nog deze middeleeuwse bedenking. 
Het is natuurlijk van belang te sleutelen aan de 
structuren. Zij zijn er nu eenmaal en ze kosten 
veel geld, dus kunnen het maar beter goede 
structuren zijn. Anderzijds moeten we de 
invloed van de structuren op de kunst niet 
overdrijven. Er heerst, door een bepaalde evolu-
tie in de menswetenschappen, in veel discours 
over de 'jonge kunstenaar' een overdreven aan-
dacht voor het sociologische. Ik ben geneigd 
daar het volgende tegenover te stellen: Kunst 
komt van God, niet van de mensen. 

En om te eindigen met Jan Decorte, peetvader 
van de jaren '80: 'Op de muziek na heeft thea-
ter dezelfde kracht als rockmuziek. Je bent daar, 
jijzelf, en je doet je ding. Dat is uiteindelijk het 
enige wat telt.' 

Goeienavond dames en heren, 

jongens en meisjes, 

geachte aanwezigen, 

I Wij zijn Adriaan Van den Hoof en Wouter 
Hendrickx, samen vormen wij toneelgezel-
schap Haute Coiffure. 
II Wij zijn jammer genoeg niet geselecteerd 
voor Het Theaterfestival, dus het zal toch niet 
echt goed zijn wat we doen. 
I Okay, goed... No problem! Ander en beter 
zeker? 
li Tot op een avond telefoon. De organisator 
van Het Theaterfestival. Pardon, zijt u niet 
verkeerd verbonden? Of wij niet willen mee-
doen eind Augustus, begin September. 
Da's zeker, dat houden wij toch altijd vrij. 
Ge weet maar nooit. 
I D'er moest eens ene ziek vallen, 
li Zeg, en met welke show zijn we dan 
juist geselecteerd? 
I State of the Union? 
II Aaah, dat is goed. Dat ken ik, dat ligt hier 
ergens maar ik zit juist met ne verhuis. 
Ik ga dat hier nooit terugvinden, kunt gij ons 
die tekst anders eens bezorgen? 
I Ah,.. .we moeten die zelf schrijven... 
Ook goed. Don't call us, we'll call you. 
li Ik (Ad) legde gezwind de telefoon op en 
belde onmiddellijk mijn vriend en collega 
meneer Hendrickx met de heuglijke 
mededeling: WIJ ZIJN GEVRAAGD VOOR 
HET THEATERFESTIVAL! 
I Voor de State of the Union! De State of de 
wat? De State of the Union! Dat gaat echt ne 
goeie avond zijn! Een drinkske, een danske, 
schoon grieten... 

(beide) Mhh 

II Ik (Ad) was ervan overtuigd dat het ging om 
een soort Zomergasten, naar het gevierde 
VPRO-programma. Ik was al op zoek naar 
mijn favoriete boeken en video's. 
I En ik (W) dacht dat ik gevraagd werd voor 
een nieuw stuk van David Mamet. 
(Eindelijk een hoofdrol! En in een echt stuk!) 
II In alle geval we waren content. Tot enkele 
dagen later het tij begon te keren. Jawatte, dik 
tegen ons kloten. We waren genaaid. 
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