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EssAy door ChrisTophe van Gerrewe y

Op het Theaterfestival van 1990 sprak Pol 
Arias de eerste Belgische State of the Union 
uit. Er was nog geen kunstendecreet (dat 
kwam er pas drie jaar later), laat staan een 
podiumkunstendecreet (dat verving het kun-
stendecreet in 2006). In 1989 werd er in het 
regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse gewest-
regering wel melding gemaakt van ‘het voor-
nemen tot herziening van het theaterdecreet’.
 De eerste State of the Union, als tradi-
tioneel openingsmoment van het Belgische 
Theaterfestival, vond dus plaats in ‘cruciale’ 
tijden, of alleszins op een moment dat er ver-
anderingen op til waren en beslissingen wer-
den voorbereid. Het kon dus bijna niet anders 
dan dat Arias de ‘Union’ zou definiëren op 
een nagenoeg syndicale manier: de ‘unie’ (in 
de Vlaamse theaterwereld) omvat iedereen 
die met de podiumkunsten begaan is, en de 
‘spreker’ (die wordt uitgenodigd om de staat 
van de unie te bepalen) moet nagaan wat er 
gedaan kan worden om het bestaan van die 

unie nog beter te maken en om te vechten 
voor de verlangens en rechten ervan. Op het 
eerste zicht wordt de State dus gebruikt om 
de culturele overheid te instrueren over een 
juist cultureel beleid – maar eigenlijk was het 
mikpunt van in het begin het overkoepelende 
‘systeem’ dat ook meer en meer zijn schaduw 
ging werpen op elke overheidsbeslissing: de 
vrijemarkteconomie.
 De instituten van België werden in het 
begin van de jaren negentig stilaan gemo-
derniseerd, maar hinkten nog ver achterop 
tegenover de kunsten. Het tiendaagse festi-
val dat in 1990 op initiatief van het Vlaams 
Theaterinstituut werd georganiseerd in 
Moskou en dat de Vlaamse kunst tentoon-
stelde in een gebied waar de laatste resten van 
het IJzeren Gordijn nog werden opgestookt, 
was daar een bewijs van: de Belgische podi-
umkunsten (maar ook architectuur, litera-
tuur, muziek) werden stilaan internationaal, 
kwalitatief, veelzijdig, multi-interpretabel, 

‘We hebben theater nodig’

Achttien jaar state of the union

De Sloveense filosoof Slavoj Zizek maakte onlangs een categorisering van de  

verschillende houdingen die de laatste jaren terug te vinden zijn in het ‘kritische’ 

denken. Op basis van dat raamwerk las Christophe Van Gerrewey de op  

Het Theaterfestival in Vlaanderen uitgesproken States of the Union sinds  

1990 – niet toevallig het jaar na de val van de Berlijnse Muur. 

She stood on the roof of a factory 
building, a space made available 
for the evening so that a small 
theater group might launch  
a fund drive, and fifty people 
drank tepid wine out of plastic 
cups and said, We need theater.  

don delillo, Underworld


