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Ik verwachtte mij bij de masterclass ‘het lichaam in de kunsten’ in zekere zin aan een uitdieping van 
wat ik al wist, kon of dacht te kunnen. Ik verwachte me aan een context waarbinnen ik al kon 
navigeren en binnen die context, vanuit mijn eigen discipline, een ontmoeting met makers uit andere 
disciplines. In realiteit werd ik zes dagen lang uitgedaagd om volledig buiten mijn eigen discipline te 
werken: om niet in de eerste plaats te schrijven, niet te laten lezen maar om als oefening telkens iets 
te brengen, te ensceneren en zo performatief te leren denken. Waar ik mij initieel verwachte aan een 
ontmoeting tussen disciplines waarin iedereen zijn eigen specialiteit en visie op het lichaam in de 
kunsten naar de tafel bracht, werd ik veeleer op mijzelf toegewezen om vanuit mijzelf die disciplines 
te ervaren. Veeleer dan ze letterlijk te vinden in de ontmoeting of de dialoog met de andere 
deelnemers, manifesteerden de verschillende visies zich, kwamen ze mij voor vanuit mijzelf door de 
directe interactie met andere disciplines. Vanuit mijn eigen ervaring ontstond zo een vernieuwing 
van en uitbreiding binnen mijn denkproces: via dialoog maar vanuit de eigen persoon, vanuit het 
eigen zijn in de ruimte. De inzichten die ik vond tijdens de masterclass werden zo aangebracht noch 
naar voor gebracht om te ontdekken (van buiten naar binnen) maar bewogen zich van binnen naar 
buiten doordat ik geplaatst werd in een heel andere context en structuur dan ik gewoon was vanuit 
zowel een academische opleiding als mij eigen denk- en werkpraktijk.  
 
In de plaats van een logica van verwerken (informatie, analyse, schematisering, tekst, 
herstructurering, finalisering) werd ik me tegen het einde van de week gewaar dat ik veel van de 
zaken waarover ik zo vaak gelezen had bij theaterwetenschappen plots aanvoelde in mijn eigen 
pogingen om iets neer te zetten, dat ze zich niet meer puur conceptueel aan mij voordeden maar dat 
ze zich aan mij begonnen op te dringen als een onvermijdelijke verantwoordelijkheid. Ik zette er de 
eerste stappen om te zijn als maker i.p.v. als aanschouwer (zowel in mijn rol als theater- en 
filmwetenschapper, dramaturg en schrijver) in stilte de analyse te maken van wat er zich aan mij 
voordeed (ook al was dat wat zich eerder aan mij voordeed soms evenzeer van eigen makelij). De 
twee posities, intuïtief-ervarend en kritisch-analytisch, treden voor de eerste keer samen naar voor, 
kregen een eigen dynamiek in wat ik poogde te brengen.  
 
Het vinden van die dynamiek heeft mijn vertrouwen in mijzelf en het proces en mijn 
nieuwsgierigheid en drang tot experiment in beide gebieden (praktijk en analyse) aangewakkerd. 
Vanuit het proberen belichamen van de taal van iemand anders (hun ‘natuurlijk’ eigengemaakte taal, 
manier van verwoorden, intonatie etc.) voor een publiek werd ik geconfronteerd met de rol van 
lichaam en belichaming in taal op een manier die mijlenver stond van de theoretische 
beschouwingen waarbinnen ik jarenlang heb leren manoeuvreren.  
 
Gedurende de masterclass heb ik een democratiserende, anti-exploitatieve blik ontwikkeld die ik 
voordien probeerde toe te passen en binnenbrengen vanuit een theoretisch bewustzijn maar die ik 
niet noodzakelijkerwijze actief aanvoelde bij iedere stap van een maakproces. Ik kreeg er zelf de kans 
om materiaal te verzamelen en te ervaren wat het voor mij betekende dat- of diegene die ik 
bestudeerde integraal of authentiek te laten bestaan doorheen een poging tot representatie of 
belichaming. 
 
In het moment van reflectie dat aan deze tekst vooraf ging, besloot ik ook een blik te werpen op 
Karel’s eigen onderzoeksteksten. Voor de masterclass had ik dit bewust vermeden om op een 
onbevooroordeelde manier de week in te stappen. Ik werd hierbij getroffen door de volgende korte 
passage in Cut the crap: 
 



‘Het woord is er uit: zijn. Daar gaat het volgens mij om als uitvoerend kunstenaar. Niet 
spelen, niet oproepen, niet doen alsof. Maar kunnen en durven zijn in een bepaalde, al dan 
niet specifiek vormgegeven omgeving.’ (76) 

 
Precies dit neem ik mee: een nieuwe manier van zijn met inherent een nieuw bewustzijn, een 
reflectie op dat zijn die tot dat zijn behoort. Hiervoor gaat mijn dank uit naar Karel, een dank die ik 
evenzeer als mijn nieuwe zijn meeneem in mijn verdere werk.  
 


