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EssAy 

Vandaar hun drie stellingen: ‘Omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat het gesubsidieerde toneel 
zijn subsidies zal verliezen als het zijn maat-
schappelijke rol niet vervult, proberen wij die 
rol te vervullen. (…) Als het gesubsidieerde 
toneel er niet in slaagt in gesprek te komen 
met zijn publiek, de toeschouwers niet per-
soonlijk leert kennen, zal het zijn rol in het 
maatschappelijk discours nooit gaan spelen. 
(…) Het gesubsidieerde toneel zal uitsterven 
als het er niet in slaagt aansluiting te vinden 
bij de jongere generatie, bij de jongerencul-
tuur.’ Met andere woorden, eisen voor het the-
ater: maatschappelijke relevantie, publieks-
werking en participatie, laagdrempeligheid. 
Het theater moet zijn subsidies verdienen, het 
is niet per definitie slecht om toe te geven aan 
een eis naar meer, breder en jonger.
 De State of the Union uitgesproken door 
een handvol jongeren (2001; de ‘State of the 
Joeng’)3 tekent voor een lichter enthousiasme. 
‘Wij kunnen alleen maar zeer hard roepen: 
bravo, hoera, driewerf hoera.’ En: ‘Ik geloof 

niet dat de jonge kunstenaar ten onder gaat 
aan geld. Hij zegt niet als Tasso: “Een gevan-
gene staat geen kroon”, maar neemt de kroon 
en maakt een rondedansje. Hij kan ermee 
leven en maakt het tot zijn voordeel.’

6

‘Theory’; het gaat om een fundamen-
teler probleem
Marianne Van Kerkhoven (1994) heeft als een 
van de weinigen haar State of the Union probe-
ren ‘theoretiseren’, vanuit het besef dat prak-
tijk altijd theorie is en omgekeerd. Zo komt 
ze uit bij een fundamenteler probleem, waar-
aan alle States onderhevig zijn: waartegen de 
(Belgische) kunsten zich sinds de jaren zestig 
hebben afgezet in hun strijd om modernise-
ring en autonomie, is waar nu voor gevochten 
moet worden. ‘We voelen er ons onwennig in, 
maar we zullen moeten leren aanvaarden dat 
onze taak er vandaag maar al te zeer in zal 
bestaan: verlies te bekampen, de verdediging 
op ons te nemen van waarden die dreigen te 
verdwijnen, met andere woorden principes te 
conserveren in plaats van de hemel te bestormen 
met revolutionaire theorieën.’ De ware onder-
ligger van al deze verliezen zou wel eens het 
anything goes  -principe kunnen zijn, dat zo niet 
een van de leuzen, dan toch een van de ver-
langens van de moderniserende generatie is 
geweest. Maar als anything goes, heersen er wel 
degelijk andere wetten, en moeten er prijzen 
betaald worden.

 In de State van Klaas Tindemans (2000) 
over het kunstenonderwijs werd dezelfde 
vraag gesteld, maar dan anders: als er geen 
wetten of zuilen meer zijn, wie bepaalt dan 
de culturele agenda’s? ‘De overheid bepaalt de 
artistieke prioriteiten niet, omdat de illusie is 
verdwenen dat artistieke doelstellingen een 
aanwijsbare relatie onderhouden met de soci-
ale, ethische of politieke intenties die de over-
heid wél bepaalt, op basis van haar democra-
tisch mandaat.’
 Deze twee States kunnen samensmelten, 
en achttien jaar State of the Union samen-
vatten in één vraag: heeft het verlies van het 
principe dat het onbeleefd is om in het open-
baar over geld te spreken, de aanvang van elk 
Theaterfestival sinds 1990 bepaald? En is er 
daardoor nooit echt over theater gesproken? 
Entreegeld blijft liggen aan de kassa, de porte-
feuilles van regisseurs, acteurs of performers 
liggen backstage – in het theater zelf, zo heb-
ben nagenoeg alle States door een vreemde 
vorm van negatie aangetoond, lost het bestaan 
van de ‘Union’ telkens weer op.  
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Eén uitzondering: de dubbele, ‘buitenlandse’ State of 
the Union uit 1997, van William Kentridge (Zuid-Afrika) 
en Mike Pearson (Wales), waarvan het onderwerp 
(apartheidscommissies enerzijds, en het gebrek aan 
een theatercultuur in Wales anderzijds) zich buiten de 
(in de andere States) overheersende context van de Lage 
Landen bevindt.

3 Domien Van Der Meiren, Clara van den Broek,  
Adriaan Van den Hoof, Wouter Hendrickx

‘Ik zal geen enkele artistieke daad 
verrichten uit materiële, promoti-
onele of politieke overwegingen, 
uit eergevoel, uit machtsdrang, 
uit arrogantie, uit aandachttrek-
kerij, uit dwang, uit gewoonte, uit 
persoonlijke luiheid of zwakheid.’  

wayn traub (2004)


