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EssAy  

 Hoe scherp is de tand des tijds? Het is een 
vraag die door de heropvoering van Parades 
and Changes aan de orde wordt gesteld, maar 
die net zo goed geldt voor re-enactment in 
het algemeen. Leidt de praktijk van re-creatie 
slechts tot flauwe afkooksels van het origineel, 
of kan de kunstenaar de afstand in tijd zonder 
kleerscheuren overbruggen? Stelt re-enact-
ment ons in staat om de geërodeerde kantjes 
van geest en geheugen weer wat bij te vijlen, 
of wordt de kunstpraktijk hierdoor herleid tot 
een saaie geschiedenisles die enkel aanzet tot 
gegeeuw en gezucht? Kortom: heeft re-enact-
ment nut of nadeel voor de kunsten? Is het een 
hype of is het een statement? Is het een symp-
toom van nostalgie of eerder een weloverwo-
gen strategie?
 In een poging om deze vragen te beant-
woorden, kunnen we twee paden bewandelen. 
Zowel een algemene introductie tot de prak-
tijk van re-enactment als een meer specifieke 
analyse van parades & changes, replays moet ons 
in staat stellen te peilen naar het belang en de 
betekenis van deze recente tendens.

Bring Back, Bring Back, Oh,  
Bring Back my History to Me
Er zijn van die begrippen die je, eens je ze 
hebt leren kennen, overal ziet opduiken of 
in herkent. ‘Re-enactment’ is er één van. Van 
zodra een bepaalde gebeurtenis zich her-
haalt, kan de term worden bovengehaald. 
Zo zijn er re-enactments aan te wijzen in de 
meest uiteenlopende domeinen: niet alleen 
in de psychoanalyse, de historiografie en de 
antropologie, maar ook in de economie, de 
politiek en de actualiteit, en sinds onlangs 
dus ook in de kunsten. Om te vermijden dat 
re-enactment een modewoord wordt waar-
van niemand de werkelijke betekenis nog 
kent, lijkt een begripsuitklaring aangewezen. 
Dit kan het best gebeuren aan de hand van 
een genrebepaling. Door in de verschillende 

verschijningsvormen categorieën aan te bren-
gen die voldoende breed en voldoende nauw 
zijn, kan van re-enactment een meer specifiek 
beeld worden gegeven zonder hiermee essen-
tiële varianten uit te sluiten.
 Vooraleer de kunstwereld zich het begrip 
toe-eigende, verwees re-enactment in de eer-
ste plaats naar een merkwaardig sociocultu-
reel fenomeen. Zowel in de Verenigde Staten 
als in Europa bestaan tal van re-enactment-
verenigingen, groepen van hobbyisten die 
op vrije dagen een napoleontische pantalon 
of een victoriaanse hoepelrok aantrekken 
om de geschiedenis ‘aan den lijve’ te ervaren. 
In deze zuiver-historische re-enactments ligt de 
nadruk op accurate reconstructie. Uitgedost 
in authentieke kostuums en uitgerust met 
de juiste attributen trekken de re-enactors 
gewoonlijk naar de originele locatie om met de 
nodige geestdrift de historische gebeurtenis-
sen nieuw leven in te blazen. De meest gelief-
koosde onderwerpen zijn veldslagen, burger-
oorlogen en episodes uit W.O. I en II, waardoor 
dit schijnbaar onschuldige tijdverdrijf een 
wrang, militaristisch bijsmaakje krijgt. Toch 
benadrukt Jenny Thompson, die zich gedu-
rende zeven jaar in dit bruisende milieu heeft 
ondergedompeld en er in 2004 het boek War 
Games over schreef, de politieke neutraliteit 
van de historische re-enactmentverenigingen: 
‘Nearly all insist they’re “nonpolitical”, and 
they agree that the hobby shouldn’t be “a place 
to sound off on one’s political agenda”.’2

 Kritiekloze, apolitieke reconstructie was 
wel het laatste wat kunstenaar Jeremy Deller 
voor ogen stond toen hij in 2001 een zwarte 
bladzijde uit de recente geschiedenis van 
Groot-Brittannië heropvoerde. Zijn project The 
Battle of Orgreave was de re-enactment van een 
hardhandig conflict dat zich in 1984 tussen 
een horde politieagenten en duizenden sta-
kende mijnwerkers had voorgedaan. Terwijl 
in de toenmalige media het standpunt van de 

kleine man nauwelijks, niet of verkeerd werd 
gehoord, baseerde Deller zijn reconstructie 
uitdrukkelijk op anekdotes en getuigenissen 
van de betrokkenen. Op die manier wou hij de 
geschiedenis herschrijven en de slachtoffers 
in ere herstellen. The Battle of Orgreave is een 
typisch voorbeeld van wat we de artistiek- 
historische re-enactment kunnen noemen. In 
tegenstelling tot de accurate reconstructies 
van de re-enactmentverenigingen, gaat het 
hier veeleer om een getheatraliseerde herop-
voering van historische gebeurtenissen die 
volgens de kunstenaar belangrijk, bepalend of 
relevant zijn voor het heden.
 Tezelfdertijd ontsnappen artistieke iconen 
uit de performance- en danskunst evenmin 
aan de re-enactmenthonger van de heden-
daagse kunstenaar. Bij deze zuiver-artistieke 
re-enactments wordt doorgaans duidelijk hoe 
moeilijk de efemere (podium)praktijken zich 
laten vastleggen door traditionele documen-
tatievormen: van de foto die niet representa-
tief is, tot de video-opname die de geest van 
het werk niet vat, tot het getuigenverslag dat 
onbetrouwbaar blijkt. Kunstenaars worden 
uitgedaagd om de gaten van het archief te 
dichten met persoonlijke creativiteit en inter-
pretatie. Ook Marina Abramović, founding 
mother van de performance art, zag zich met 
deze moeilijkheid geconfronteerd toen ze in 
2005 haar megalomane re-enactmentmara-
thon Seven Easy Pieces ondernam. In de rotonde 
van het New Yorkse Guggenheim Museum 
voerde zij gedurende zeven opeenvolgende 
dagen zeven re-enactments uit (die nota bene 
telkens zeven uur duurden) van baanbre-
kende, intussen canoniek geworden perfor-
mances uit de late jaren zestig, begin jaren 
zeventig. De meeste performancekunstenaars 
uit deze pioniersperiode stonden echter zeer 
afkerig tegenover documentatie van hun werk. 
Door de acties nauwelijks of niet te registre-
ren, wilden ze radicaal eenmalige gebeurte-
nissen creëren die niet als handelswaar door 
de kunstmarkt konden worden ingelijfd. Door 
de verwerping van de representatie zou de 
performancekunst – zo dacht men – immuun 
blijven voor het virus van de commodifica-
tie. Voor Abramović had deze opvatting tot 
gevolg dat ze over bijzonder weinig materiaal 
beschikte waarop ze zich voor haar re-creaties 

Geen sla afse navolGinG van, ma ar wel een CreaTieve omGanG meT 
heT bronmaTeria al liJkT een van de basisreGels van re-enaCTmenT 
Te ziJn. als zodaniG is de prakTiJk van re-CreaTie Te siTueren in 
de ambiGue zone Tussen wa arheidsGeTrouwe reConsTruCTie en 
onGedwonGen inTerpreTaTie. 


