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gebruikt worden voor strikt politieke doel-
einden als de interpretatie van de realiteit een 
confirmatie is van wat de toeschouwer reeds 
kent. Waardoor de toeschouwer niet zelf kan 
bepalen wat de betekenis is van het geheel 
maar stomweg aanneemt dat wat hij ziet de 
waarheid is. Daarom is “politiek geënga-
geerde” kunst een vals begrip en reduceert het 
kunst tot entertainment.’
 Extremer gesteld vermoedt Lauwers dus 
dat ‘politiek’ steeds meer ‘entertainment’ met 
zich meebrengt, om niet te zeggen dat poli-
tiek entertainment wordt, en als dusdanig de 
kunst in haar val dreigt mee te slepen. ‘Als 
theatermaker,’ vult Guy Cassiers (2006) een 
jaar later aan, ‘ben ik het gewoon om verhaal-
tjes van anderen te vertellen.’ Door elke alinea 
van zijn State te beginnen met de bewering 
dat hij het liever over iets anders had gehad, 
trekt Cassiers zich terug uit het discours – wat 
nog versterkt wordt door de uitzending van 
zijn toespraak op een televisiescherm: Cassiers 
was niet ‘live’ aanwezig. Kunst gaat dus om 
verhaaltjes, frasen die we, in de woorden van 
Proust die Cassiers citeert, ‘als goddelijke 
gevangenen hebben kunnen gijzelen om ons 
lot te delen. Met hen is de dood minder bit-
ter, minder onzalig, misschien wel minder 
waarschijnlijk.’
 Kunst is het laatste bastion van de 
ondraaglijke politisering, mediatisering, 
popularisering en ‘financiering’ van de wereld 
– of zou dat althans moeten zijn. In de State 
van Bart Meuleman (2007) klinkt het als volgt: 
‘Het lukt me slecht om het over dat kunstwerk 
te hebben. Een stem in mijn hoofd eist dat ik 
het over andere zaken heb. Dat kunst voortaan 
cultuur moet heten. Dat cultuur entertain-
ment is. Dat entertainment gelijk staat met 
de brute proclamatie van stijgende bezoek-
cijfers – het eerste en laatste bewijs dat alles 
goed gaat.’ In deze drie opeenvolgende States 
weerklinkt de keerzijde van succes; de vervlak-
king en de gevolgen van een succes dat zich 
steeds maar wil uitbreiden. In de 21ste eeuw 
lijkt de emancipatie, de ontvoogding en de 
verwereldlijking van de podiumkunsten sinds 
de jaren tachtig een fait accompli, of zelfs een 
terug te schroeven verwezenlijking. De laatste 
woorden van Meuleman: ‘Een scheut wereld-
vreemdheid zou ons goed van pas komen.’
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De zinloosheid van elk verzet;  
de hopeloosheid van ‘de sector’
Die afkeer van de wereld lijkt naar een ‘nega-
tief denken’ te neigen, maar hij houdt alles-
zins de mogelijkheid tot verandering open. 
Twee merkwaardige States, uitgesproken 
begin jaren negentig, gaan veel verder, en 
belanden in een hopeloos, machteloos en quasi 
cynisch discours. Er spreekt een zeer groot 
ongenoegen uit, een onvrede met de wereld én 
met de kunst. In het geval van Dirk Pauwels 
(1992) lijkt dat negativisme ingegeven door 
verbittering. Hij suggereert dat ‘de sector’ een 
door ‘de media’ geconstrueerde constructie is, 
die lang niet eendrachtig de noden en verlan-
gens van iedereen weerspiegelt. ‘Mijnheer de 
Minister,’ zegt Pauwels, ‘ik weet dat het ook 
voor u niet gemakkelijk is, maar er werkt in 
dit land, hard en reeds lang, een aantal gezel-
schappen, die eindelijk mogen gehonoreerd 
worden en dat ondiscutabel verdienen na jaren 
labeur in onzekerheid.’
 Gerardjan Rijnders (1993) houdt het alge-
mener: het theater is onmogelijk geworden, 
precies door de context die sinds de jaren tach-
tig is ontstaan. Het is ‘de sector’ die de podi-
umkunsten heeft gedood. ‘Wat moet je als 
theatermaker doen in zo’n landschap waar een 
geestelijke agent orange, een cultureel ontbla-
deringsmiddel overheen is gegaan? Dames en 
Heren, ik zou het bij god niet weten. Ik weet 
dat het onzin is om toneel te maken. Dat je 
alleen maar onmiddellijk terechtkomt in een 
zinloze carrousel van instanties, deskundi-
gen, jury’s, vscd-tralala en geldschieters. Het 
enige wat ik me zou kunnen voorstellen is dat 
ik een soort toneel zou maken waarin ik alleen 
nog maar met het publiek te maken heb. (…) 
En mocht u nu denken, dit is geen State of the 
Union, dit is het dagboek van een gek, dan 
denkt u dat maar.’
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Het geloof in dagdagelijkse praktijken; 
‘licht’ optimisme
Het grootste deel van de States of the Union 
stelt zich gematigder op: de toestand is ern-
stig, maar er kan nog veel gebeuren, er is nog 

veel mogelijk als iedereen doet wat hij moet 
doen, zonder cynisme, met dagelijkse hoop, 
met werkkracht en integriteit. Het zijn vaak 
theatermakers of performers die dit bewe-
ren (over hun eigen poëtica), maar ook schrij-
vers (over de staat van de wereld). De State of 
the Union wordt ingezet als een oproep tot 
bescheiden vormen van verzet. De geschie-
denis hoeft niet noodzakelijk afgelopen te 
zijn. Er zullen nieuwe vormen komen. Willy 
Thomas (1995): ‘Het is tijd om te bewegen.’ 
Jean Louvet (1996): ‘Er zijn nieuwe auteurs. 
Zij zoeken. Zij zullen vinden.’ Jan Ritsema 
(1999): ‘Dat zal mijn theater zijn. Ik ben daar 
als jij er bent. Voor jou, voor jou en voor ons.’ 
Oscar van Woensel (2002): ‘We kunnen iets 
doen. We kunnen toneel maken. Laten we 
dat dan doen.’ Anne Teresa De Keersmaeker 
(2003): ‘En dan zeg ik: “Luister, we gaan dat 
niet laten gebeuren, we gaan daar iets aan 
doen, we gaan proberen er iets aan te doen.” 
At least. Proberen.’ Ook de recente oproep van 
Sidi Larbi Cherkaoui (2008) tot ‘theater als een 
sociale oefening’ past in dit rijtje.
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Positivisme; het is nooit beter geweest; 
subsidies moet je verdienen!
Johan Simons en Paul Koek (1998) gaan ervan 
uit dat wat algemeen als ‘belangrijke maat-
schappelijke kwesties’ worden beschouwd, 
ook belangrijke maatschappelijke kwesties 
zijn. Meer nog: ‘maatschappelijkheid’ is de 
maatstaf voor theater, dankzij de ‘sectoriali-
sering’ kan theater doen wat het moet doen. 

‘Het lukt me slecht om het over 
dat kunstwerk te hebben. Een 
stem in mijn hoofd eist dat ik het 
over andere zaken heb. Dat kunst 
voortaan cultuur moet heten. Dat 
cultuur entertainment is. Dat 
entertainment gelijk staat met de 
brute proclamatie van stijgende 
bezoekcijfers – het eerste en laat-
ste bewijs dat alles goed gaat.’  

bart meuleman (2007)


