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Op 21 november 2008 werd het decreet betreffende de ondersteu
ning van de circuskunsten in Vlaanderen door het Vlaams parle
ment gestemd, in 2009 ging het effectief van start. Toenmalig 
minister van Cultuur Bert Anciaux initieerde daarmee visionair de 
ontwikkeling van circus in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel.

Laat ons duidelijk zijn, een decreet is geschreven in saaie ambtelijke 
taal. Maar er zit een warme interessante artistieke wereld achter, 
zeker bij circus: veel mensen die met goesting circus beoefenen in 
de talrijke ateliers gerund door enthousiaste gelovigen; jonge talen
ten die circusartiest willen worden en een voortgezette opleiding 
volgen; artiesten die (inter)nationaal een carrière uitbouwen; klas
sieke circussen die hun tent in steden en gemeenten opslaan; het 
publiek dat op vele festivals en in cultuurcentra circus herontdekt.

Na 10 jaar Circusdecreet kan er al eens achteruit gekeken worden 
en is het Vlaamse circus duidelijk booming business. Fragiel maar 
al jarenlang succesvol. Al heeft het succes heeft ook zijn keerzijde. 
De regelgeving is niet meer op maat van de circusrealiteit en moet 
aangepast worden. De budgetten staan onder druk door de vele 
kwaliteitsvolle projecten.

Achteruit kijken heeft geen zin zonder vooruit te blikken, hetgeen 
we in deze publicatie dan ook uitvoerig doen. Gelukkig kiest huidig 
minister van Cultuur Sven Gatz ervoor om het Circusdecreet te 
behouden, behoorlijk bij te sturen en de budgetten op te trekken. 
Het Circusdecreet is uniek in Vlaanderen, maar ook internationaal 
heeft het een voorbeeldfunctie. Het is het enige decreet waar een 
podiumkunst in heel haar gelaagdheid en met haar vele functies 
centraal staat. En het werkt, echt waar.

Natuurlijk kan alles beter. 
Maar ik hoop van harte dat we als één grote circusfamilie blijven 
samenwerken om circus meer dan ooit te laten leven.
En ik ben er zeker van dat we binnen tien jaar met nog meer rede
nen feesten, want dat is circus: een feest voor hart en ziel, de moe
der van alle kunsten en vooral een warme gemeenschap die onze 
maatschappij dagelijks toont dat authentiek anders zijn altijd een 
meerwaarde zal zijn.
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Koen Allary 
is directeur van 
Circuscentrum.
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 Het is een cliché zo hoog als de Empire State Building, 
maar wie zijn of haar liefde voor het circus bezingt, 
gebruikt meestal al in de eerste zin het woord ‘magie’. 
We mogen magie dan hopeloos naïef of romantisch 
vinden, helemaal toevallig is dat niet. Circus is een 

gelaagde kunstvorm met een rijke geschiedenis, een onuitputtelijke 
taal en eindeloze vernieuwingsmogelijkheden. In elke voorstelling 
zindert de geschiedenis van deze kunstvorm, ook als die voorstelling 
die geschiedenis met de drilboor te lijf gaat. Al valt het me op dat 
artiesten, in tegenstelling tot in dans, theater of beeldende kunst, die 
drilboor zelden bovenhalen – daarvoor is hun liefde voor de histori
sche bloedlijn van het circus te groot. Elke artiest, ook als op het eer
ste gezicht de traditionele basisingrediënten ontbreken (de piste, de 
apparaten, de tent, etc.), werkt steeds in relatie tot die geschiedenis. 
Soms is die intiem, soms opzichtig, maar altijd is ze aanwezig.
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Magie is ook romantiek, en omgekeerd. En die zijn beiden verbonden 
met het circus als levenskeuze: het nomadische bestaan, het op en 
afbouwen, het nergens en overal thuis zijn. Maar die levenswijze is 
meer dan lifestyle alleen. Het is ook een consequente kritiek op een 
maatschappijmodel waarbij eigendom als ruggengraat functioneert. 
De westerse samenleving is concentrisch georganiseerd: je vestigt je 
op een plek en van daaruit beschouw je en verken je de wereld. Soms 
deinen de cirkels ver uit, maar in de meeste gevallen blijven ze dicht bij 
huis. Het circusleven is niet concentrisch, maar meanderend. Je kab
belt van plek naar plek, van residentie naar residentie, van speelplek 
naar dorpsplein en terug.

En dan is er de virtuositeit. Sprakeloos kijken naar het onmogelijke. De 
kunst van het evenwicht, maar ook van de stilstand en de vloeiende 
beweging. “Dit ga ik nooit kunnen.” Virtuositeit gaat vaak gepaard met 
risico en de voyeur in ons houdt van risico. Circus gaat altijd over leven 
en dood, zegt de romantische mythe, over de kwetsbaarheid en de exis
tentiële eenzaamheid van het fenomeen genaamd ‘mens’, maar even
goed over zijn heroïsme. In het circus zoeken we compensatie voor de 
banaliteit van ons bestaan, en dus zijn we gekomen voor ‘magie’.

Dat is circus zeker allemaal. Toch wordt in het hedendaagse circus 
precies die magie op scherp gesteld. Soms wordt die ironisch onder de 
mat geschoven, soms wordt die met klem ontkend, door anderen dan 
weer genadeloos ontmaskerd. Magie is namelijk een illusie. Wie het 
trucje laat zien, doorprikt de mythe van het bovenmenselijke. Magie 
laat de kijker even dromen, maar dromen is ook vergeten. En waar ver
geten wordt, verdwijnt het kritische perspectief op de werkelijkheid. 
Daarom experimenteren veel artiesten vandaag met nieuwe vormen 
en inhouden, doorbreken ze codes en verwachtingen, vinden ze hun 
verhouding tot de geschiedenis opnieuw uit. Voorstellingen worden 
meer en meer hybride, mengen tekentalen: circus wordt dans, wordt 
theater, wordt installatie. Artiesten willen vandaag de grenzen van hun 
eigen kunst oprekken, zoeken naar manieren om met hun kunst iets te 
vertellen over de complexe wereld waarin we met zijn allen (moeten) 
leven.

Ook dat is circus zeker allemaal. Maar toch ligt voor mij de magie van 
het circus elders. En dus ook zijn eigenheid. Telkens wanneer ik een 
circusvoorstelling zie, kan ik niet anders dan het proces zien dat aan 
die voorstelling vooraf ging. Niet alleen de repetities en residenties, 
maar vooral de vele jaren van gedurige oefening. De uren, neen, jaren 
training, telkens opnieuw mislukken, de wanhoop, de moed bijeen
rapen en verder oefenen, en dan, plots, loopt het lichaam niet langer 
achter de techniek aan, maar wordt het lichaam de techniek. Ik zie de 
concentratie van een artiest, de eenzaamheid, de moed, maar ook de 
wanhoop. Of ik zie de intimiteit van twee lichamen die elkaar jaren 
verkend hebben, elkaar beter kennen en vertrouwen dan zichzelf. 
Misschien is dat de ware magie van het circus: zijn diepmenselijke 
aard. Zeker, circus is heroïsch, maar niet omdat men overwint, maar 
omdat men blijft proberen. En daarom is circus ook altijd een beetje 
melancholisch. Omdat het je laat begrijpen dat dat proberen de essen
tie van ons leven is. ✶

Karel Vanhaesebrouck 
is docent theater- en 
cultuurstudies aan 
de Université Libre de 
Bruxelles (ULB) en RITCS. 
Hij intervenieert tevens 
in het ‘Certificat de 
dramaturgie circassienne’ 
georganiseerd door ESAC 
(Ecole Supérieure des Arts 
du Cirque, Brussel) en 
CNAC (Centre National 
des Arts du Cirque, FR).
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Circusartiesten Danny Ronaldo (°1969) en  
Alexander Vantournhout (°1989) ontbijten samen, 
fileren het Circusdecreet en dromen luidop over  
de toekomst van het circus in Vlaanderen. 

 Ze hebben dezelfde stap. 
Het is een trage pas. Alsof 
ze over elke stap even 
nadenken. Of zodanig 
ingenomen zijn door de 

omgeving dat hun benen bijna vergeten 
om verder te gaan. Met die kalme, wat 
onderzoekende tred wandelen ze – op 
een vroege voorjaarszondag – een Gentse 
koffiebar in. Ze vallen op door hun pas. 

Die pas én hun liefde voor circus, dat 
delen ze. De oudste trekt met een tent en 
zes vrachtwagens de wereld rond. De 
jongste rijdt met zijn camionette van 
theater naar theater. Geen van beide 
heeft een luide stem. Maar hun blik is 
volstrekt anders. Vantournhouts ogen 
zitten vol vuur (zijn lievelingskleur is 
rood, ‘want dat is de kleur van de kracht, 
passie, drama, bloed’). Ronaldo’s ogen 

✶
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zitten vol dromen (zijn lievelingskleur is 
blauw, ‘hemelsblauw’). Zo zitten ze naast 
elkaar. De een met vinnige ogen en een 
bordeauxrode trui, de ander met drome
rige ogen en een sjaal waar een hemels
blauwe lijn doorheen golft. De heren 
bestellen elk een zoet ontbijt met brood, 
confituur, chocoladepasta en een eitje. 
Het plankje met kaas en charcuterie laat 
Vantournhout vervangen door een 
schaaltje hummus. ‘Ik let obsessief goed 
op mijn voeding om mijn lichaam zo 
optimaal mogelijk te verzorgen.’ We spre
ken elkaar al vroeg in de ochtend, want ’s 
namiddags trekt Vantournhout naar 

Parijs om er Et in Arcadia Ego te zien, een 
opera van Phia Ménard.

Alexander Vantournhout: Phia Ménard 
is een Franse, autodidactische jongleuse 
en choreografe die me erg inspireert. 
Zij werd in 1971 geboren als Philippe 
Ménard. In 2008 werd ze een vrouw. 
Over dat transformatieproces vertelt ze 
in P.P.P. Een schitterende voorstelling! 
Het podium lag vol ijs, in allerlei vor
men en maten. Vluchtige, ongrijpbare 
dingen zoals water en wind maken de 
kern uit van haar onderzoek. In L’après-
midi d’un foehn (2011), bijvoorbeeld, liet 
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ze kleurrijke plastic zakjes boven het 
podium dwarrelen. En in Belle d’Hier 
(2015) stond de scène vol bevroren, 
zwarte jurken. Dat onderzoek zet ze nu 
verder in Et in Arcadia Ego. Ze maakt de 
creatie in opdracht van Théâtre National 
de l’Opéra Comique in Parijs. Zij is een 
van de weinige artiesten met wie ik me 
verwant voel. Zij en Johann Le Guillerm, 
evengoed een Franse circusartiest. 
Omdat die twee de circustechnieken 
bevragen en inzetten in hun eigen, multi
disciplinaire onderzoek.

Deel jij die bewondering?
Danny Ronaldo: Vooral van Le Guillerm 
heb ik veel werk gezien. In de jaren 
negentig opende hij mijn blik. Onder 
meer met Où ça? (1999). Hij liet me naar 
circus kijken zoals ik het nog nooit gezien 
had: als een installatie, als architectuur 
van balken en tentzeilen die de archi
tectuur van een ziel reflecteren. Zo had 
ik circus nog nooit beleefd. Ik zag het 
in een periode waarin ook ik binnen 
Circus Ronaldo volop experimenteerde. 
We zochten antwoorden op vragen als 

A L E X A N D E R  VA N TO U R N H O U T

1 9 8 9  geboren in Roeselare
2 0 0 8  diploma ASO 

wetenschappen-wiskunde
2 0 1 0  diploma ESAC (Ecole Supérieure 

des Arts du Cirque, Brussel)
2 0 1 2  diploma P.A.R.T.S. (Performing 

Arts Research and Training 
Studios, Brussel)

2 0 1 4  eerste avondvullende voorstel-
ling ‘Caprices’

2 0 1 5  creatie ‘ANECKXANDER’ (samen 
met Bauke Lievens)

2 0 1 6  laureaat Theater aan Zee, selec-
tie Het Theaterfestival

2 0 1 6 – 2 0 1 8  Cultureel Ambassadeur 
van Roeselare

2 0 1 7  creatie ‘Raphaël’ (samen met 
Bauke Lievens)

7 – 1 3  J U L I  2 0 1 8  première ‘La rose en 
céramique’ (co-creatie met 
Scali Delpeyrat) op Festival 
d’Avignon, Sujets à Vif

1 1  &  1 2  O K T O B E R  2 0 1 8  wereldpremière 
‘Red Haired Men’ in Cirque-
Théâtre Elbeuf (FR). Belgische 
première op 25 & 26 oktober in 
Kunstencentrum Vooruit

“
Een groot circusgezelschap met  
de omvang van Les Ballets C de la B  
is simpelweg niet haalbaar met  
de budgetten die voor circus  
beschikbaar zijn.

✶
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‘wat spelen we weg en wat kunnen we 
daarmee doen?’ Vroeger was circus 
een wereld waarin je heel veel emoties 
kon en zelfs moest wegspelen. Aan de 
lachende clown mocht je niet zien dat 
de man eigenlijk een slechte dag had. Le 
Guillerm doorbrak dat. In zijn recentere 
voorstellingen voert hij een onderzoek 
dat minder mijn stijl is. Maar dat is niet 
erg. De kracht én de zwakte van circus is 
dat het een heel open kunstvorm is. Alles 
kan. Hij en ik delen circus gewoonweg op 
een andere manier met ons publiek. We 
zoeken een ander contact. Maar de basis 
blijft: durf te zijn wie je bent, kijk in de 
ogen en deel emotie.

Hoopt een van jullie ooit, net als 
Ménard, een eigen opera te maken?

Vantournhout: Graag, maar dan moeten 
de condities perfect zijn. 
Ronaldo: Hoe perfecter de condities zijn, 
hoe minder interessant het project vaak 
uitdraait. Jaren geleden werd Circus 
Ronaldo gevraagd om in Cognac te spe
len met Fili, een intieme voorstelling die 
de geest uitademde van de commedia 
dell’arte. De festivaldirecteur drukte ons 
op het hart dat er slechts driehonderd 
mensen zouden zitten, heel dicht bij het 
podium. ‘De rest van de zaal zal je niet 
zien!’, beweerde hij. We arriveerden en 
zagen dat we voor een stampvolle arena 
zouden moeten spelen waar vijf à zes
duizend man zat… Ik vrat zowat mijn 
nagels op van kwaadheid. Maar goed, je 
moet spelen, hé? Uiteindelijk was het fan
tastisch. En enorm leerrijk. We moesten 
het kleine groot maken om te overleven. 
Dat kan. In al het kleine zit iets groots en 
in al het grote zit iets kleins. Fili bleef op 
die manier overeind bij condities die vol
strekt het tegenovergestelde waren van 
wat wij aanvankelijk wensten.

Door die liefde voor commedia 
dell’arte kwam je in 2005 in de 
opera terecht.

Ronaldo: Ja. Het is, of was, een grote 
droom van me om eens een echt comme
dia dell’artestuk op te voeren, geheel vol
gens de regels van die kunst. Die droom 
kwam uit toen Ensemble Leporello me in 
2005 uitnodigde om mee te werken aan 

Minnevozen. Dat was een enscenering 
van Marivaux’ Arlequin poli par l’amour. 
Omdat het een coproductie was met 
L’Opéra de Nantes bracht de tournee 
ons langs heel veel grote operahuizen in 
Frankrijk. Dat was zo leuk. Ik houd van 
het drama dat opera heeft. Als er iets is 
wat ik een beetje mis in het circus, dan is 
dat het drama van de opera.

Smaken zulke samenwerkingen  
naar meer?

Ronaldo: Zulke projecten zijn heerlijk om 
te doen – waarmee ik niet wil zeggen dat 
zulke samenwerkingen koste wat kost 
moeten, integendeel – maar het is een 
huzarenwerkje om dit zodanig in te plan
nen dat Circus Ronaldo er niet onderdoor 
gaat. Frank Van Laecke, Alain Platel en 
ik willen heel graag eens samenwerken. 
Het plan was om in 2015 samen En avant, 
marche! bij NTGent te maken. Maar de 
daaraan verbonden tournee was te lang. 
Voorlopig kan ik me dat niet permitte
ren. Ik moet mijn compagnie op de baan 
houden.

Kan het Circusdecreet de juiste 
condities scheppen om zulke 
samenwerkingen in de toekomst  
wél mogelijk te maken?

Vantournhout: Vlaanderen is, op bud
gettair vlak, eigenlijk nog niet klaar voor 
circuscompagnieën. Kijk naar de lijst die 
je op de website van het Circuscentrum 
kan raadplegen. De meeste compagnieën 
bestaan uit twee tot maximaal vijf men
sen. Een groter gezelschap, bijvoorbeeld 
een gezelschap met de omvang van 
Platels Les Ballets C de la B, is simpelweg 
niet haalbaar met de budgetten die voor 
het circus beschikbaar zijn. Om een grote 
compagnie zoals Circus Ronaldo in leven 
te houden moet je dus soms lastige keu
zes maken.
Ronaldo: De overheid laat ons nu ons 
gezelschap runnen zoals een kruideniers
winkeltje. Als de kassa en de administra
tie maar kloppen! Nu hebben we iemand 
in dienst die ons helpt met het papier
werk. Ik deed dat jarenlang tussen het 
spelen door. En ik vond – en vind – het 
belangrijker dat er een goede voorstelling 
staat dan dat er een perfect dossier ligt. 



Dat er nog steeds projecten geweigerd 
worden omdat het dossier niet in orde 
is, vind ik zo spijtig. Misschien hebben 
die mensen wel een prachtig project te 
verdedigen?

Alexander, jij diende onlangs 
een subsidiedossier in onder 
het Kunstendecreet omdat het 
Circusdecreet te weinig groeimarge 
biedt?

Vantournhout Nee, dat is te kort door de 
bocht. Het Circusdecreet biedt ontzet
tend veel kansen aan circuskunstenaars. 
Het is laagdrempeliger wat aanvraag
procedure betreft en vooral jong werk 
wordt genereus ondersteund. Maar het 
plafond aan middelen is snel bereikt, 
waardoor er scherp geselecteerd moet 
worden. Daarbij geeft men prioriteit 
aan projecten die circus ‘pur sang’ zijn, 
eerder dan aan mengvormen. Als ik pro
jecten heb die onder het Circusdecreet 
thuishoren, dan zal ik die daar blijven 
indienen, maar in globo voel ik me even
zeer podiumkunstenaar als circusar
tiest. Bovendien ambieer ik op termijn 
structureel ondersteund te worden, wat 
binnen het Circusdecreet vooralsnog niet 
mogelijk is en onder het Kunstendecreet 
wel. Misschien zijn de selectiecriteria 
onder het Circusdecreet wel aan herzie
ning toe, want de vernieuwing vandaag 
gebeurt vooral op het snijvlak tussen 
verschillende disciplines. Verder zou het 
goed zijn mocht er ingezet worden op 
structurele ondersteuning van circus
kunstenaars, en dit met aandacht voor 
het crossdisciplinaire én het meer tradi
tionele werk. Het traditionele circus is 
voor de podiumkunsten wat een klassiek 
balletgezelschap is voor de danswereld: 
te respecteren en te ondersteunen.
Ronaldo: En ik blijf erop hameren dat 
het belangrijk is om in te zien dat cir
cus niet zomaar te definiëren is. Er zijn 
haast evenveel definities van circus als 
er circusartiesten zijn. En het verschilt 
ook nog eens van tijd tot tijd. Vroeger 
waren circussen vooral rondtrekkende 
karavanen van mensen die niet konden 
aarden in de samenleving en in de clinch 
lagen met de overheid of met justitie. 
Maar het waren interessante mensen 

die samenklitten en per plek waar ze 
strandden wat vertier en een frisse wind 
brachten. Het waren buitenbeentjes. Veel 
circuskunstenaars zijn dat nog steeds. 
Ik wil dat beeld niet romantiseren en 
evenmin pleiten voor een terugkeer van 
de freakshows. Maar soms merk je het 
aan iemand dat hij geen bankbediende 
maar een circuskunstenaar is. Iemand 
die zich niet zomaar in een hokje laat 
stoppen maar voelt dat hij iets wil ver
tellen, op zijn manier. Circus trachten te 
definiëren, is dus echt een kleinzielige en 
nietartistieke discussie. Daarom vind ik 
het zo belangrijk dat het Circusdecreet 
geen angst creëert. Dat het je toelaat om 
te vertellen wat je wilt vertellen. Daar is 
lef voor nodig. Geen angst. Angst is de 
grootste vijand van de creativiteit. Angst 
om ‘niet vernieuwend of spectaculair 
genoeg’ te zijn, bijvoorbeeld. Of angst om 
te falen en dus amper te kunnen spelen. 
Maar falen moet kunnen! Door te falen 
groei je. Ook Fidelis Fortibus, bijvoor
beeld, is net ontstaan na een moeilijkere 
periode. Het Circusdecreet kan – met 
het huidige beschikbare budget – meer 
ademruimte scheppen door de taart 

anders te verdelen: laat meer budget 
vloeien naar de kunstenaars. De kern 
van het probleem is dat de overheid kun
stenaars nog te vaak als onbetrouwbare 
‘profiteurs’ beschouwt.
Vantournhout: Dat herken ik. Je moet 
érg vaak en grondig bewijzen dat je kunst 
je leven is. (lacht) En als je weinig speelt, 
word je afgestraft. Ik heb het afgelopen 
jaar 72 soloshows op tien maanden tijd 
gespeeld. Voor een lichaam is dat echt te 
veel. Dus wil ik mezelf beter omringen, 
een compagnie uitbouwen, niet blijven 

“
Ik blijf erop hameren:  
circus is niet zomaar te  
definiëren. Er zijn haast  
evenveel definities van circus 
als er circusartiesten zijn.

✶
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vasthangen in ‘low budget’stukken waar 
het Circusdecreet je nu een beetje toe 
verplicht en me ook kunnen toeleggen op 
‘circografie’, dat is het structureren/regis
seren van circassiens, rigging en andere 
acties in de ruimte waarin de circuskun
stenaar optreedt.

In september 2016 liet ESAC
docent Sven Demey het volgende 
optekenen in CircusMagazine: 
‘We moeten blijven zoeken, praten 
met elkaar, innovatieve structuren 

creëren en durven investeren. Alleen 
zo zal circus zich verder ontwikkelen 
richting volwassen kunstvorm. Geen 
evolutie maar revolutie!’ Op welk 
vlak is het circus nog jong?

Vantournhout: Op vlak van academisch 
onderzoek vind ik het circus écht jong. 
Ga bijvoorbeeld naar de vakgroep 
Kunstwetenschappen aan de Universiteit 
Gent: er wordt daar met geen woord over 
circus gerept. Schandalig.
Ronaldo: Maar maakt academisch 
onderzoek het circus groter? Het doet 

D A N N Y  R O N A L D O

1 9 6 9  geboren in Mechelen
1 9 8 0  haalt brevet 200 meter schoolslag
V A N A F  1 9 8 9  Circus Ronaldo geeft overal 

te lande workshops aan jongeren 
en staat zo mee aan de wieg van de 
eerste circusateliers

1 9 9 6 – 1 9 9 9  het Commediantentheater van 
Circus Ronaldo breekt internationaal 
door

1 9 9 6 – 2 0 0 5  speelt met broer David de 
straatvoorstelling ‘Lazzi’ en wint 
o.a. de prestigieuze prijs voor beste 
straatact in Fira Tarrega (Spanje)

1 9 9 8 – 2 0 0 0  Cultureel Ambassadeur van 
Vlaanderen

1 9 9 9  creatie ‘Fili’ met financiële steun van-
uit het Kunstendecreet. Wordt gezien 
als artistieke mijlpaal in de Vlaamse 
circusgeschiedenis.

2 0 0 3  creatie ‘La Cucina dell’Arte’ 
met financiële steun vanuit het 
Kunstendecreet, toert jarenlang 
massaal

2 0 0 9  creatie ‘Circenses’, eerste maal sub-
sidies vanuit het Circusdecreet

2 0 1 2  creatie ‘Amortale’
2 0 1 4  eerste Cultureel Ambassadeur van 

Mechelen
2 0 1 5  creatie ‘De Wonderlijke Kerst van 

Circus Ronaldo’
2 0 1 5  creatie ‘Fidelis Fortibus’ – wordt 

geselecteerd voor Het Theaterfestival 
en wint in 2018 de Cultuurprijs 
van Barcelona voor beste 
circusvoorstelling

2 0 1 9  speelt de hoofdrol in nieuwe film van 
Gust Van den Berghe



12

je nadenken, nadat het je eventueel een 
angstkramp bezorgt. (lacht) Elk onder
zoek verdient respect. Kijk naar het cir
cus uit de negentiende en de twintigste 
eeuw. Het stikte van de mooie vrouwen 
en mannen. Maar lijven verouderen. Veel 
grote clowns waren ooit mooie, sterke 
mensen die met hun spierballen pronk
ten in de piste. De verglijdende tijd deed 
hen uit die code losbreken en hun lijf op 
een andere manier inzetten. Dat is toch 
een gigantisch onderzoek?
Vantournhout: Wat ook heel pril is, is het 
inzicht dat circus de meest geziene kunst
vorm op de planeet is. We moeten losko
men van het marginale hoekje waarin het 
circus zich nog te vaak laat drummen. 
Een circuskunstenaar is toch gewoon 
een kunstenaar zoals alle anderen? Het 
zou helpen als grote kunstencentra zoals 
DeSingel in Antwerpen of het Kaaitheater 
in Brussel ook circus zouden programme
ren. Dat gebeurt nu niet. Waarom niet? 
Omdat zulke grote huizen zich focussen 
op de quota die het Kunstendecreet hen 
oplegt. Zij hoeven zich niet te schikken 
naar het Circusdecreet. Ook op festivals 
zoals Het Theaterfestival of Theater Aan 
Zee zijn circuskunstenaars zowel op de 
scènes als ernaast – bijvoorbeeld als cura
tor – nog te weinig aanwezig. Maar ook 
circusfestivals moeten een inspanning 
leveren om een gevarieerder programma 
aan te bieden. Nu vissen PERPLX en 
Theater Op de Markt te veel uit dezelfde 
vijver. Waarom programmeren die cir
cusfestivals eens geen dansvoorstelling? 
What The Body Does Not Remember, 
bijvoorbeeld, de iconische voorstelling 
van Wim Vandekeybus uit 1987 waarin 
dansers bakstenen in de lucht gooien. Dat 
vind ik ook circus. 

Ligt hier een taak voor 
de opleidingen van 
zowel circuskunstenaars 
als de toekomstige 
cultuurprogrammatoren?

Vantournhout: Mogelijk. Maar op edu
catief vlak is circus niet vooruitstrevend. 
Mensen die hier afstuderen aan een 
circusschool kunnen een act uitvoeren, 
maar ze weten niet hoe ze een voorstel
ling moeten maken. 

We nemen een sprong in de tijd. 
2050. Hoe gaat het met jullie en met 
het circus in Vlaanderen?

Vantournhout: Als ik er dan nog ben – je 
weet maar nooit – heb ik een eigen com
pagnie én een eigen school. Een school 
voor beweging.

Een school?
Vantournhout: Ik ben de zoon van twee 
leerkrachten. Mijn moeder is etalagiste 
maar werd leerkracht toen het beroep 
etalagiste ophield te bestaan. En mijn 
vader is leerkracht aan de hogeschool. 
Zij hebben me aangestoken met de 
schoolmicrobe. Het wordt een school 
voor beweging waarin ik de kennis wil 
delen die ik intussen vergaarde. Van 
toen ik kind was. Ik was een ziekelijk 
kind met te kleine longen. Heel veel 
bewegen – zwemmen en turnen, in 
mijn geval – heeft me sterker gemaakt. 
Toen mijn gymnastiekclub failliet ging, 
ontdekte ik circus. Ik leerde de stiel gro
tendeels op straat. Mijn ouders gingen 
vroeger vaak naar Frankrijk, waar mijn 
vader schilderijen exposeerde. Intussen 
hing ik rond tussen de circusartiesten. 
Ik heb ook een tijdje gevoetbald – en ver
diende toen per gewonnen match haast 
meer dan wat ik nu verdien (lacht) – maar 
uiteindelijk trok ik naar de Brusselse 
circushogeschool ESAC. Daar liep ik een 
polsblessure op en dat zorgde ervoor dat 
ik me meer op dansen ben gaan richten 
en naar P.A.R.TS. trok. Die opleidingen, 
al die bewegingsmanieren vormden mij. 
In 2050 wil ik dus, op mijn beurt, jonge 
kunstenaars vormen. 

Sta je zelf nog op de scène?
Vantournhout: Graag! 

Hoe dan? Als een clown, met een 
krom gewerkt lijf?

Vantournhout: Dat betwijfel ik. Clowns 
vind ik geen interessant concept of 
contract, omdat je weet dat ze je aan het 
lachen willen brengen. Ik houd meer van 
humor die onverwachter en intelligenter 
uit de hoek komt.

Je wordt dus ook geen  
standupcomedian. 
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Els Van Steenberghe is 
podiumjournaliste voor Knack 
en Knack Focus, jurylid van 
Het Theaterfestival en verzorgt 
regelmatig de inleiding bij 
theatervoorstellingen.

Vantournhout: (grijnst) Neen. Maar 
comedy is wél een vorm van clownerie. 
Comedy is een van de disciplines die niet 
meer als clownerie gezien wordt, maar 
het eigenlijk wel is. Clowns zijn overigens 
geen circus voor mij. Clowns zijn acteurs 
die een voorstelling over circus maken.

En jij, wat vreet jij uit in 2050?
Ronaldo: Wat ik vandaag doe: voor
stellingen maken waarin ik met een 
vergrootglas kijk naar hoe ik tegenover 
de (circus)wereld sta waarin ik ben 
opgegroeid. 

Wat brengt de nabije toekomst, 
heren?

Vantournhout: Voor mijn nieuwe pro
ductie Red Haired Men werk ik samen 
met Ruben Mardulier, Winston Reynolds 
en Axel Guerin. We vertrekken vanuit de 
ogenschijnlijk kinderlijke teksten van 
de Russische auteur Daniil Charms. Die 
combineer ik met zogeheten ‘pratiques 
minoritaires’ – denk aan contortionisme, 
poppentheater, magie en buikspre
ken – en met de twaalf variaties die W. 
A. Mozart schreef op het melodietje van 
Altijd is Kortjakje ziek.
Ronaldo: Ik speel mijn eerste filmrol, 
dankzij Gust Van den Berghe. Hij kwam 
een tijd geleden naar Fidelis Fortibus 
kijken omdat hij een circus nodig heeft 
in zijn nieuwe film. Nadien vroeg hij me 
om de mannelijke hoofdrol te spelen. Ik 
maakte hem duidelijk dat ik repeteren 
haat en een echte publieksspeler ben. 
Maar hij overtuigde me. Ik speel een 
man die trouwens niets met het circus 
te maken heeft. Fijn. (lacht) We zitten 
geregeld samen om het over de film te 
hebben. En ik broed ook op een nieuwe 
voorstelling. Maar ik ben een trage 
broedvogel. (lacht) Ik wil iets maken 
rond eerlijkheid. Ik erger me aan com
merciële circussen die datgene wat ik 
de essentie van het circus vind – emo
ties delen met elkaar – verwaarlozen 
en louter spektakel bieden. Circus is 
als een kind. Het is van het mooiste en 
fragielste wat er op de wereld bestaat. 
Daardoor is het zo kwetsbaar én zo 
makkelijk te misbruiken. Daar wil ik wat 
mee doen.

Tot slot, welke troeven moet het 
circus meer uitspelen? 

Ronaldo: In Vlaanderen zitten, in tegen
stelling tot bijvoorbeeld in Frankrijk, 
kansarmen, vluchtelingen, mensen met 
een handicap … rustig naast elkaar op de 
tribune. Ze vinden elkaar in de lach. Of 
de ontroering. Dat is magie. In Frankrijk 
zitten mensen uit verschillende ‘milieus’ 
soms te brullen naar elkaar, in België 
respecteren ze elkaar. En ik hoop dat 
de wetgeving rond dieren in het circus 
wat minder strikt wordt. We moeten 
allemaal leren samenleven met elkaar, 
Europeanen met Afrikanen en Aziaten. 
Maar evengoed: mensen met dieren. En 
daar kan circus bij helpen. Het circus is 
een mooie wereld om te tonen hoe men
sen met dieren kunnen omgaan.
Vantournhout: Circus moet zich meer 
bewust worden van zijn universaliteit. 
De virtuositeit van de circuskunstenaar 
kan je inzetten als bindmiddel én als 
glijmiddel om moeilijkere thema’s aan te 
kaarten. Circus is bovendien een van de 
weinige bewegingspraktijken waar geen 
competitiviteit aan te pas komt. Circus 
zet niet in op de competitie maar op de 
merkwaardigheid, de verwondering, de 
lach. Circus verbindt daardoor zelfs meer 
dan sport. Daarop moet veel meer ingezet 
worden. Op de scène, in het onderwijs 
en binnen sociaalartistieke projecten. 
Circuskunstenaars dienden momenteel 
nul projectaanvragen in voor sociaalar
tistieke projecten. Dat moet toch beter 
kunnen?

Na het gesprek trekken ze elk een andere 
kant van de wereld op, met dezelfde stap 
én met hetzelfde verlangen. Het verlan
gen om met magie – drijvend op een lach 
of een lijf – de mensen te verbinden. ✶
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De circussector bestaat uit een bont amalgaam 
aan spelers en actoren: van jeugdcircus over 
traditionele circusfamilies tot experimentele 
makers. Onze fotograaf trok naar drie organisaties 
die een belangrijke deelsector van het circusveld 
vertegenwoordigen. Daarna kregen ze drie 
pertinente vragen voorgeschoteld.
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Wie zijn jullie?
Circus Zonder Handen is de inclusieve 
circusschool van Brussel waar circus
activiteiten worden aangeboden voor 
iedereen vanaf 4 jaar. Het inclusieve DNA 
is de kracht van onze werking. Al 14 jaar 
zet CZH hedendaagse circuseducatie 
succesvol in om het stedelijke weefsel te 
verstevigen, gemeenschapsvormend te 
werken en te bouwen aan een inclusieve 
samenleving.

Wat doen jullie?
In dialoog met de deelnemers en een 
breed netwerk aan professionele partners 
ontwikkelen we een drempelvrij beleid. 
Wijkgericht werken, communiceren op 
maat, toegankelijkheid en een gediver
sifieerd prijzenbeleid zijn hiervan de 
hoekstenen. Iedereen met al zijn talenten 
en beperkingen is welkom, ongeacht zijn 
afkomst, religie, geslacht of leeftijd. Op 
wekelijkse basis programmeren we activi
teiten waar geen inschrijving voor vereist 
is. De deelnameprijzen voor onze regu
liere lessen berekenen we aan de hand 
van het gezamenlijke belastbaar inko
men van de ouders. We trekken bewust 
naar kwetsbare buurten om er samen 
met partners lokale circusactiviteiten 
te organiseren. Ook in de samenstelling 
van alle organen van onze organisatie 
garanderen we en weerspiegelen we de 
Brusselse superdiverse realiteit. Op deze 
manier werken we voor iedereen eventu
ele drempels weg om aan ons aanbod te 
participeren.

Wat betekent circus voor jullie?
Circus is het ideale medium om mensen 
van allerlei slag met elkaar te verbin
den. De diversiteit van de bewegings of 
kunstvorm is hiertoe de sleutel. Zowel 
op technisch als artistiek niveau zijn de 
mogelijkheden eindeloos. Het niettalige 
karakter is een gigantische troef. Aan de 
hand van een breed scala aan circusacti
viteiten van hoogstaand niveau (lessen, 
kampen, voorstellingen, speelpleinen, 
vormingen,…) leggen we knoopjes tussen 
allerlei mensen. Circus in al zijn diver
siteit is wat hen bindt. Onze taglines 
vatten dit alles samen: #verbaasjezelf en 
#circusvooriedereen.

C I R C U S

Z O N D E R  H A N D E N
✶

C L O S E - U P



“
Voor ons bestaat er niets anders dan circus. It’s a crazy life.  
We zouden ons geen ander leven kunnen voorstellen.
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Wie zijn jullie?
Wij zijn Robert (19, alias clown Patatje, 
links op de foto), Daniël (18, aan de aerial 
straps) en David (20) Korittnig. We zijn 
de vijfde generatie van een familie die al 
190 jaar aan circus doet. Onze grootvader 
runde in Oostenrijk een van de grootste 
circussen, onze pa Richard Korittnig 
startte begin jaren 2000 het Circus 
Barones hier in Vlaanderen en is nog 
steeds de grote directeur. Nu is de tijd 
gekomen dat wij het zowat beginnen over 
te nemen.

Wat doen jullie?
Tijdens de shows doen we straps, trapeze, 
clownerie, rola rola, handstand, jongle
ren, presentatie, saxofoon, kamelendres
suur, diabolo, licht en geluidstechniek. 
Maar daarnaast hebben we natuurlijk nog 
veel meer taken: opbouwen en afbreken, 
reclameborden ophangen en weer weg
halen, flyers uitdelen, camions en tenten 
wassen, onze acts inoefenen en niet te 
vergeten: de stront van de dieren kui
sen – dat moeten we elke zondag doen. 
Tot vorig jaar kregen we ook nog privéles
sen om ons diploma secundair onderwijs 
te halen, maar daar zijn we nu gelukkig 
van af. We hebben geen hogere diploma’s 
nodig – we kunnen voldoende rekenen, 
lezen en schrijven om in het circus te 
blijven werken, en we spreken allemaal 
minstens zeven talen.

Wat betekent circus voor jullie?
Circus een lifestyle. Als je er niet in 
geboren bent zoals wij, dan is het moei
lijk om er echt in te geraken. Voor ons 
bestaat er niets anders dan circus. Het 
circusleven is zot, het is anders, speciaal. 
It’s a crazy life. Je trekt rond, je leert con
stant nieuwe mensen kennen, je brengt 
mensen aan het lachen – enfin, meestal 
toch… We zouden ons geen andere job, 
geen ander leven kunnen voorstellen, 
of het nu bij Circus Barones, een groot 
buitenlands circus of in een eigen circus
project is.

C I R C U S
B A R O N E S

✶

C L O S E - U P
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“
We zien circus vooral als een medium dat draait om interacties.  
Een onderzoek naar de mogelijkheden van mensen en dingen.
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Wie zijn jullie?
Mardulier en Deprez is een samenwer
king tussen Ruben Mardulier en Michiel 
Deprez. Beiden zijn we afgestudeerd 
in 2015 aan de Academy for Circus and 
Performance Art (ACaPA) in Tilburg.

Wat doen jullie?
We werken als vrije kunstenaars, vertrek
kende van circus als praktijk, ontdaan 
van zowel vormelijke conventies (de act, 
de voorstelling) als structurele conven
ties (de disciplines). We ontwikkelen 
op een ongeforceerde manier nieuwe 
vormen van circus. Wij gebruiken graag 
de termen ‘anekdotisch circus’ en ‘per
formatieve experimenten’ om ons werk te 
omschrijven. Zo willen we benadrukken 
dat we verschillende simultane onder
zoeken voeren die los of samen kunnen 
worden beschouwd (anekdotes). Onze 
performances zijn experimenteel, ener
zijds omdat de uitkomst meestal niet 
vastligt, anderzijds omwille van hun 
onconventionele benadering van circus: 
we proberen het artistieke proces bloot 
te leggen, hetgeen binnen het circusveld 
meestal verhuld blijft. Er is geen eindpro
duct dat we telkens herhalen, maar een 
doorlopend proces dat zichtbaar wordt 
gemaakt. Ons voorstel naar het publiek 
is het ‘open atelier’ met grote wisselwer
king tussen context, publiek, artiesten en 
werk.

Wat betekent circus voor jullie?
We geloven niet in de noodzaak van disci
plines om aan circus te doen. Net zoals je 
kan dansen zonder in een van de hokjes 
te passen (is het nu breakdance, lindy 
hop of ballet?), kan je aan circus doen 
zonder daarom uit een bestaand regis
ter aan technieken te putten. We zien 
circus vooral als een medium dat draait 
om interacties tussen mensen, mens en 
omgeving, mens en object. Een onder
zoek naar de mogelijkheden van mensen 
en dingen. ✶

Opgetekend door Maarten Verhelst

M A R D U L I E R
&  D E P R E Z

✶

C L O S E - U P



✶ Wat zeggen  
de cijfers?
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Sinds de invoering van het Circusdecreet eind 2008 
kwamen er (weliswaar beperkte) structurele middelen 
vrij voor de circussector. Hoe evolueerde de verdeling 
van de budgetten door de jaren heen? Welke creaties 
en organisaties werden betoelaagd? Hoe zit het met de 
festivals, de beurzen en Circuscentrum? En wat met de 
internationale spreiding van Vlaamse voorstellingen?

 De referentieperiode in dit 
cijferoverzicht is beperkt 
tot de periode 200920171. 
Het Circusdecreet werd 
namelijk gestemd in 2008, 

maar ging pas in voege per 1 januari 2009. 
2018 is niet als referentiejaar opgenomen 
in dit overzicht omdat het cijfermateriaal 
nog onvolledig is.
Belangrijke kanttekening: in al onder
staande grafieken en analyses wordt 
enkel rekening gehouden met de recht
streeks toegekende budgetten via het 
Circusdecreet. Andere subsidielijnen 

1 Tussen 2007 en 2008 was het circus-
reglement van kracht voor de verdeling  
van de subsidies, deze cijfers werden  
niet opgenomen in dit overzicht.

(zoals het Kunstendecreet, Jeugddecreet 
of Punctuele tussenkomst voor reiskos
ten) en geldstromen (zoals coproducties 
door meerjarige festivals of Europese 
middelen die via projecten in het 
Vlaamse circusveld zijn geïnvesteerd) 
werden niet in beschouwing genomen.

G LO B A A L

Globaal gezien is het totale subsidie
bedrag voor de circuskunsten relatief 
stabiel gebleven doorheen de jaren, zelfs 
tijdens de voorbije besparingen in de 
cultuursector. Een belangrijke nuance
ring daarbij is dat circus een kunst en 
cultuurdiscipline in volle ontwikkeling 

✶
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was (en is) en dat dit bedrag qua omvang 
sowieso geen wezenlijk deel uitmaakte 
van de betreffende cultuurbegrotin
gen. De enige echt opvallende sprong 
in de grafiek is die van 2009 naar 2010. 
De aanzienlijke stijging in 2010 is het 
resultaat van de overheveling van mid
delen van het Kunstendecreet naar het 

Circusdecreet: de meerjarige festivals 
Theater op de Markt, het toenmalige 
Humorologie (nu PERPLX) en Miramiro 

kwamen over uit de kunsten met een 
bedrag van 930.000 euro.2

2 Allary, K. & Geenen, R., ‘Een kunst in volle 
vlucht’, Courant 2011, nr.97, p. 16-20

Bovenstaande grafiek geeft het gemid
delde weer van de verdeling van de 
middelen die tussen 2010 en 2017 via het 
Circusdecreet werden toegekend3. Als 
enige organisaties met meerjarige subsi
dies nemen de drie meerjarige festivals 

3 We nemen de periode van 2010-2017 en niet 
vanaf 2009 omdat het ontbreken van de 
meerjarige festivals het algemene beeld zou 
vertekenen.

en Circuscentrum duidelijk de grootste 
happen uit de taart. Met een gemiddelde 
van respectievelijk 9% en 12% zijn ook 
Creatie en de Eenjarige festivals relatief 
goed bedeeld. Nomadische tournee, 
Internationale spreiding, Beurzen en 
Promotie zijn de kleinere luiken binnen 
het Circusdecreet, met gemiddeld geno
men maximaal 2% van het budget.

 42% Meerjarige festivals

 30% Circuscentrum

 12% Eenjarige festivals

 9% Creatie

 2% Internationale spreiding

 2% Nomadische tournee

 2% Beurzen

 1% Promotie

 € 75.000 

 € 104.500 

 € 139.091 

 € 177.000 

 € 178.000 

 € 307.050 

 € 263.698 

 € 248.000 

 € 217.500 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

€ 50.000,00 

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€  250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

4 10 8 8 9 13 8 10 9 

€ 50.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 

Teeter Totter

cirQ

Circo Ripopolo

Not Standing

Pol & Freddie

Rode Boom

Collectif Malunés vzw

Side-Show

Circus Marcel

Nationaal Circus
van Vlaanderen

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

€ 50.000,00 

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

Som van aangevraagd bedrag           Som van toegekend bedrag

Aantal gehonoreerde creatiedossiers                     Totale creatiebedrag

Nationaal           Internationaal

 0   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000  

€ 5.000  

€ 20.000  

€ 62.500  
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€ 315.000  

€ 320.000  
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€ 2.227.933  

ARTboeM! 

Volle Maan Producties 

Truken van de Foor - De Spil 
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B E S P R E K I N G  P E R  D E E L L U I K

Creatie van een circuskunstproductie

Tussen 2009 en 2017 werd 1.670.189 euro 
toegekend binnen de subsidielijn Creatie 
van een Circuskunstproductie, goed voor 
79 verschillende dossiers. Dat betekent 
een gemiddelde van bijna negen voorstel
lingen per jaar. De toegekende bedragen 
voor een creatie liggen tussen minimaal 
3.000 en maximaal 96.000 euro.

Bij de start van het Circusdecreet 
werden er slechts vier van de 16 aanvra
gen goedgekeurd. Blikvangers in 2009 
zijn Circ’ombelico (30.000 euro voor Da/
Fort) en Sweatshop Cie (30.000 euro voor 
Sibling). Jabbe dabbe doe (Michel Koks) 
ontvangt 10.000 euro voor zijn solo
clownsvoorstelling, Cirque Cirqulaire 
krijgt 5.000 euro. In 2010 worden tien 
projecten gehonoreerd. Zowel cirQ 
vzw (voor De Doos) als Circus Marcel 
(voor Fietsen, een project i.s.m. Theater 
Luxemburg) ontvangen 20.000 euro. 
Rode Boom ontvangt 15.000 euro voor de 
outdoor mentalismevoorstelling De stad 
die ademt. Hendrik & Co (voor Mecanik 
Comik), BabaFish (voor I, Mistress & Wife) 
en Cie Pol & Freddy (voor No Mad Land) 
ontvangen tussen 7.500 en 12.000 euro.
Van de acht gesubsidieerde creatieprojec
ten in 2011 is Circus Ronaldo de grootste 
ontvanger met meer ca. 50.000 euro voor 

40 jaar Circus Ronaldo. Verder kunnen 
Circo Topia (de vzw achter Cirq’ulation 
Locale), Rode Boom (voor twee projecten), 
Collectif Malunés (voor de straatvoorstel
ling Sens Dessus Dessous), Teeter Totter 
(de vzw achter Jasper D’Hondt) rekenen 
op bedragen van boven de 10.000 euro. 
Babafish en Sven Roelants ontvangen 
een lager bedrag. In 2012 worden acht 
projecten gehonoreerd. Circus Ronaldo 
(75.000 euro voor Amortale), Hopla Circus 
(30.000 euro voor het latere Face to Fake), 
Circo Ripopolo (20.000 euro voor Caffè 
Ripopolo) en Studio Eclipse (15.000 euro 
voor Fallen Thoughts) zijn de grootste 
ontvangers.

De bedragen die voor Creatie in 2013 
werden toegekend, lagen met gemiddeld 
22.250 euro per project vrij hoog. Dit 
komt vooral omdat er in tegenstelling 
tot voorgaande jaren geen lage bedragen 
(onder de 10.000 euro) werden toege
kend. SideShow ontving voor Wonders 
35.000 euro, Les P’tits Bras (voor De 
geur van zaagsel) ontving 30.000 euro. 
Cie Pol & Freddy kreeg voor Le Cirque 
Démocratique de la Belgique 24.000 euro. 
Are You in Town? Productions van dan
seres Juliana Neves kreeg voor Jump 
or Fall 21.000 euro en ook Alexander 
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Vantournhout ontving voor zijn eerste 
project Caprices 20.000 euro. Anna 
Nilsson vroeg met haar eigen compagnie 
BabaFish (dat nu PetriDish is geworden) 
een tussenkomst voor Expiry Date (en 
kreeg 18.000 euro). Fullstop Acrobatic 
Theatre kreeg 15.000 euro voor wat uit
eindelijk Outside the Box zou worden. 
Hendrik & Co ontving 15.000 euro voor 
de outdoorvoorstelling Vacance ’13.

2014 was duidelijk een topjaar met 
wel 13 goedgekeurde aanvragen, gaande 
van 4.000 euro tot 60.000 euro. Circus 
Marcel ontving voor de tentvoorstelling 
Nieuw Programma/Nouveau Programme 
60.000 euro, Circus Ronaldo voor de cre
atie van Fidelis Fortibus 50.000 euro, Cie 
Pol & Freddy (de vzw achter Cie Ea Eo) 
kreeg 40.000 euro voor All the Fun, Tobe2 
vzw (de vzw achter d’irque & fien) ontving 
30.000 euro voor Prêt-à-Porter (het latere 
Sol Bémol), en ook Bert & Fred ontvingen 
30.000 euro (voor de creatie van 8 years, 
5 months, 4 weeks, 2 days). CirQ vzw 
kreeg 25.000 euro voor het bijzondere 
circusproject CirQ Batavaria (i.s.m. het 
nomadische circus Bavaria), Teeter Totter 
vzw (15Feet6) ontving 20.000 euro voor 
For David. Rode Boom diende een aan
vraag in voor Ongekende Evidenties, goed 
voor 18.550 euro. Caesars Cut vzw – de 
vzw achter Post uit Hessdalen – ont
ving 15.000 euro voor Het Kleinste 
Familiecircus ter Wereld. Kleinere ontvan
gers dat jaar waren Yolaine Dooms, Sara 
Vermeylen, Pikz Palace en Studio Eclipse.

In 2015 waren er aanzienlijk min
der aanvragen en bijgevolg slechts acht 
gehonoreerde projecten. Topontvanger 
is Collectif Malunés met 95.955 euro 
voor de creatie van de tentvoorstelling 
Forever, Happily. Ook Circus Marcel 
(58.372 euro), Rode Boom (24.000 euro), 
Circus Ronaldo (17.500 euro voor 
Fidelis Fortibus en 24.000 euro voor De 
Wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo) en 
Circo Ripopolo (33.000 euro voor Dopo 
Ripopolo) ontvangen opnieuw subsidies. 
Daarnaast krijgen Maarten Janssens 
(voor zijn bijzondere carrousel) en Woesh 
(voor het Karavanoproject) een beschei
den bedrag.

2016 telt 10 goedgekeurde creatie
aanvragen. Blikvanger is Cirque Frère 

Frère, dat voor het paardentheater Cain 
& Abel 30.000 euro ontvangt. Alexander 
Vantournhout ontvangt voor wat later 
Raphaël zal heten 40.000 euro. Het 
gezelschap Grensgeval (met wortels in 
het theater) kiest resoluut voor circus 
met de voorstelling Plock! en kan bij een 
eerste aanvraag op 34.000 euro steun 
rekenen. Ottorongo vzw (de vzw achter 
‘nieuwe snaar’ Geert Vermeulen) ont
vangt 30.000 euro. Janni Van Goor en 
Circus Katoen kunnen elk rekenen op 
28.000 euro voor respectievelijk Family 
Trees en As heavy as it goes. Circus Krak 
ontvangt 25.000 euro voor Minimum 
Impact Maximum Smile. Eva Kahan 
ontvangt 17.000 euro voor de solovoor
stelling En Frida ook. De dames van 
Het Kabinet krijgen een tussenkomst 
van 11.000 euro voor de ontwikkeling 
van hun Kanariteiten. Charel Lievens, 
beter bekend als De Charel, ontvangt 
5.000 euro voor STIL!.

In 2017 tot slot, zijn er negen goed
gekeurde projecten. SideShow ontvangt 
65.000 euro voor Spiegel im Spiegel en 
22.000 euro voor het eenwielerkalli
grafieproject Sho-Ichidô. Ook 15Feet6 
(38.500 euro voor Copyright 15Feet6), 
There There Company (23.000 euro 
voor As long as we), Fullstop Acrobatic 
Theatre (15.200 euro voor Booksoup), 
Cie Pol & Freddy (21.000 euro voor De 
Daltons, i.s.m. Kopergietery), Rode Boom 
(22.800 euro voor Cerebro) krijgen mooie 
bedragen toebedeeld. De Machienerie 
(6.000 euro voor Carnivale) en Hazel 
Lam (4.000 euro voor To the lighthouse) 
moeten het met minder stellen.

Uit al deze gegevens blijkt duidelijk 
de enorme diversiteit van het creatieluik: 
zowel op het vlak van het toegekende 
budget als de soort creatie en het soort 
gezelschap. Tentcreaties, voorstellingen 
voor open lucht, voor een specifieke 
locatie, voor indoor, … Voorstellingen 
die focussen op clownerie, acrobatie, 
jonglerie, mentalisme, luchtacro, paar
den, … Installaties en mobiele projecten. 
Traditioneel circus en crossovers met 
dans, theater en beeldende kunst. Jong 
opkomend geweld en gevestigde waar
den. Voorstellingen specifiek gericht naar 
kinderen en voorstellingen voor 16+. Het 
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Circusdecreet was er voor hen allemaal.
In het overzicht van de gezelschappen 

die in de voorbije periode het grootste 
aandeel hebben ontvangen uit de crea
tiepot neemt Circus Ronaldo (Nationaal 
Circus van Vlaanderen) duidelijk de lei
ding. Met gesubsidieerde voorstellingen 
als Circenses, Amortale en Fidelis Fortibus 
hebben ze doorheen de jaren hun reputa
tie stevig uitgebouwd. Hun roem en faam 
gaat hen intussen ver vooruit en ze weten 
als geen ander hun passie voor circus 
nationaal en internationaal uit te dragen. 
Ook andere compagnieën van wie de 
voorstellingen of renommee ver verspreid 
is, zijn vertegenwoordigd in deze lijst. 
Wetende dat Rode Boom de compagnie is 
van mentalist Kurt Demey, Not Standing 
de vzw van Alexander Vantournhout en 
Teeter Totter die van Jasper D’hondt (en 
dus 15Feet6); Pol & Freddie is dan weer 
de vzw waaronder zowel Cie Pol & Freddy 
als Cie Ea Eo opereren. De top vier betreft 
verder allemaal gezelschappen met een 
grote tentvoorstelling en/of meer dan zes 
artiesten op scène. Pas vanaf nummer vijf 
gaat het om ‘kleinere’ gezelschappen. Alle 
tien gezelschappen/vzw’s in deze lijst zijn 
nog steeds uitgebreid actief in de circus 
en cultuurwereld.

Spreiding via  
nomadische tournee

Tussen 2009 en 2011 gingen de subsi
dies voor Nomadische tournee naar 
Circus Marcel (40.000 euro voor G4), 
Circus RoseMarie Malter (tweemaal 

meer dan 25.000 euro), Circus Picolini 
(5.000 euro) en Bolwerk (5.000 euro 
voor BouleCarré). Het grootste budget 
ging echter naar Circus Ronaldo voor 
de spreiding van Circenses (in totaal 
meer dan 180.000 euro). Vanaf Amortale 
(2012) diende Circus Ronaldo niet lan
ger uitsluitend een dossier in onder 
Nomadische tournee, maar ook onder de 
subsidielijn Creatie.

In 2012 en 2015 werden geen sub
sidies voor Nomadische tournee in 
Vlaanderen toegekend. Er werden noch
tans wel telkens twee dossiers ingediend, 
maar de respectievelijke aanvragen 
werden afgekeurd. In 2013 en 2014 zijn 
het enkel Circus Ronaldo en Circus Rose
Marie Malter die subsidies voor nomadi
sche tournee ontvangen. Dit kan helaas 
niet vermijden dat dit laatste circus eind 
2014, kort na het overlijden van zijn 
bezieler Jean Gebruers, failliet wordt ver
klaard. In 2016 ontvangt ‘nieuwkomer’ 
Circus Barones 25.000 euro voor zijn 
tournee. In 2017 ontvangen zowel Circus 
Pipo als Wiener Circus 10.000 euro. Ook 
Circus Ronaldo (40.000 euro voor de 
tournee van Fidelis Fortibus) en Collectif 
Malunés (20.000 euro voor de tour
nee van Forever, Happily) ontvangen 
subsidies.

Wat de traditionele circussen betreft, 
is een rechtstreekse aanleiding om sinds 
enkele jaren een subsidieaanvraag in te 
dienen de kilometerheffing die per 1 april 
2016 werd ingevoerd. Waar de reizende 
circussen vroeger nog beroep konden 
doen op allerlei uitzonderingen, worden 
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Spreiding via 
nomadische 

tournee

ze inzake de kilometerheffing voorlo
pig niet ontzien. De subsidiebedragen 
die deze circussen ontvangen, vloeien 
door deze plots bijkomende taksen via 
financiën vrijwel helemaal terug naar de 
overheid. Het valt ook op dat een jong 
gezelschap als Collectif Malunés ervoor 
kiest om met een groots tentcircus op 
tournee te vertrekken. Een tendens die 
in de toekomst misschien terug in zwang 
komt, al zullen jonge compagnieën wel
licht niet op eigen risico toeren, maar wel 
op uitkoop. Reizen met een tentcircus 
brengt immers niet alleen hoge kosten 
met zich mee, zoals valt af te leiden uit de 
aangevraagde toelagen, maar houdt ook 
grote risico’s in.

Organisatie van  
een circusfestival

In dit luik is qua toegekend budget een 
duidelijk onderscheid te maken tussen 
de drie meerjarige en de overige eenja
rige festivals.

Zoals reeds vermeld werden 
Theater op de Markt, PERPLX (vroeger 
Humorologie) en Miramiro (vroeger 
ISTF) vóór 2010 betoelaagd via het 
Kunstendecreet en namen in 2010 hun 
budget mee naar het Circusdecreet. Ook 
qua werking – met coproducties, residen
ties en een sterke internationale aanwe
zigheid – hebben zij een ander DNA dan 
de eenjarige festivals. Toch zijn ook bij 
deze drie meerjarige festivals enkele 
verschillen qua subsidiëring merkbaar. 
Niet enkel op vlak van het toegekende 

bedrag (Theater op de Markt ontvangt 
jaarlijks ca. 100.000 euro meer dan de 
andere twee), maar ook op vlak van 
aantal jaren ondersteuning. Zo werden 
de drie festivals van 2010 tot 2014 nog 
voor vijf jaar betoelaagd, maar kregen 
Miramiro en PERPLX in 2015 slechts een 
erkenning voor twee jaar (20152016) en 
Theater op de Markt opnieuw voor vijf 
jaar (20152019). In 2017 kregen Miramiro 
en PERPLX dan weer een erkenning voor 
drie jaar (20172019), zodat het eindjaar 
van de drie meerjarige festivals samen
valt in 2019. ZART/TREZART is in dit hele 
verhaal een buitenbeentje. Naast de drie 
bovenvermelde festivals is dit het enige 
festival dat (eventjes) meerjarig gesubsi
dieerd werd, met name via een tweejarige 
betoelaging in 20152016.

Wat de eenjarige festivals betreft, 
duiken in 2009 meteen al een aantal 
aanvragers op die tot vaste waarden zul
len uitgroeien binnen de categorie van 
eenjarige festivals, zoals Brugge Plus, 
ZART en De Roma. Ook Leuven tekent al 
present, dat voor de uitvoering van zijn 
stadscircusfestival in 2009 en 2010 nog 
op Salto Humano rekent, maar later op 
Leuvenement vzw en nog later op 30CC, 
dat sinds 2017 met CIRKL in een defini
tieve plooi lijkt te vallen.

Hoewel de Vlaamse overheid tussen 
2010 en 2011 besparingen doorvoerde in 
de kunsten, was Joke Schauvliege iets 
voorzichtiger met haar kaasschaaf in de 
circuskunsten (er waren wel besparingen, 
maar geen drastische). Met onder meer 
de ondersteuning van drie nomadische 
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tournees, tien creaties en vijf dossiers 
voor eenjarige festivals was 2010 een 
vruchtbaar circusjaar, en voor de eenja
rige festivalsubsidies zelfs een topjaar 
waarin aanvragers gemiddeld 61.000 euro 
voor hun project konden binnenhalen. In 
de drie jaren die daarop volgden, was er 
een lichte daling in het aantal creatiedos
siers merkbaar, maar gingen de aanvra
gen voor eenjarige festivals erop vooruit. 
In 2011 vervoegt Cirk!Aalst de reeds 
bestaande festivals. In 2012 ontvangen 
alle festivals gemiddeld iets minder dan 
de jaren voorheen. Het totale bedrag voor 
eenjarige subsidies mag dan wel hoger 
liggen, maar met negen goedgekeurde 
dossiers zijn er meer mededingers dan 
voorheen. Nieuwkomers zijn Antwerpen 
Open met Wintervuur en het Roeselaarse 
cultuurcentrum De Spil met Truken van 
de Foor (een project tijdens het driejaar
lijkse festival De Groote Storinge). Alle 
aanvragers moeten inleveren, op Aalst en 
Leuven na. Cirk!Aalst krijgt 5.000 euro 
meer en Leuven in Scène is het enige festi
val dat substantieel stijgt van 50.000 euro 
in 2011 naar 90.000 euro in 2012.

In 2013 moet Leuven het met 
20.000 euro met een pak minder centen 
stellen, maar voor de andere festivals ver
andert nagenoeg niets. Cirk!Aalst blijft 
als enige opnieuw meer ontvangen, met 
10.000 euro extra. In 2014 zijn er geen 

grote veranderingen, maar vanaf 2015 ligt 
het totale bedrag voor projectsubsidies 
voor festivals aanzienlijk lager. Oorzaak: 
ZART wordt in de periode 20152016 bij 
de meerjarig gesubsidieerde festivals 
geteld. Als men de 90.000 € voor ZART 
bij de projectsubsidies zou tellen, ligt 
het bedrag hoger dan de twee jaren voor
heen. Brugge Plus ontvangt in 2015 geen 
geld uit de eenjarigefestivalpot, maar 
wel 25.000 euro uit de promotiepot (niet 
voor het festival Cirque Plus, wel voor 
een project tijdens Mons2015 Culturele 
Hoofdstad). Er zijn voor 2015 dus slechts 
vier goedgekeurde dossiers onder pro
jectsubsidies voor festivals, waardoor 
het gemiddelde toegekende bedrag per 
dossier wel hoger uitkomt dan de twee 
jaren voorheen. Voor 2016 is er een gelijk
aardig scenario met vijf goedgekeurde 
dossiers. Leuven ontbreekt voor het eerst 
bij de aanvragers. Brugge Plus ontvangt 
wederom 30.000 euro en in 2017 is dit 
met 70.000 euro zelfs meer dan het 
dubbele. Cirk!Aalst is intussen gestegen 
tot 60.000 euro en behoudt dit bedrag 
ook voor 2017. Met een nieuwe aanvraag 
voor Leuven (via 30CC) blijft het aantal 
goedgekeurde aanvragen in 2017 op 
drie steken. Buitenbeentje binnen het 
hele verhaal van de eenjarige festivals is 
Ell Circo d’ell Fuego, dat met het Atlas 
Festival en de Extreme Convention al 
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sinds 2009 wordt betoelaagd, maar dan 
afwisselend uit de festivalpot en de pro
motiepot, goed voor een totaal bedrag 
van 320.000 euro.

Internationale spreiding

De budgetlijn Internationale spreiding 
vertegenwoordigt in het totaal van cir
cussubsidies slechts 2%. 2012 is het enige 
jaar dat er – hoofdzakelijk wegens bespa
ringen – geen subsidies Internationale 
spreiding worden toegekend. Globaal 
gezien kunnen we stellen dat deze sub
sidies aangewend worden door com
pagnieën om zich op grote buitenlandse 
festivals (zoals Chalon dans la rue, 
London International Mime Festival en 
Edinburgh Festival Fringe) of in verre 
landen (zoals Mexico, Japan) te kunnen 
profileren en zichzelf op die manier op de 
internationale markt te plaatsen.

Uit aanvullende cijfers (zie verder) 
blijkt dat de succesvolle Vlaamse circus
producties jarenlang uitgebreid toeren 
in het buitenland. Dit is dan ook eigen 
aan een circuscreatie in vergelijking met 
andere podiumkunsten: een circusvoor
stelling creëren duurt (veel) langer dan 
gelijk welke andere podiumkunst, maar 
kan ook veel langer internationaal toeren 
dankzij het niettalige karakter van circus. 
Vanuit cultureel economisch standpunt 
kan er gesteld worden, zoals Bert Anciaux 
verderop in deze publicatie ook expliciet 
doet, dat de maatschappelijke investering 
in een circuscreatie erg rendeert.

Promotie

Met slechts 1% van de circustaart is ook 
het aandeel voor promotie beperkt4. Toch 
konden een aantal waardevolle projecten 
gerealiseerd worden via deze subsidie
lijn, zoals bijvoorbeeld de publicaties 
Chapeau (over de goochelgeschiedenis in 
België) en Is there a way out of here? (over 
de creatieprocessen van ANECKXANDER 
en Raphaël). Ook Extreme Convention/
Atlas Festival van Ell Circo d’ell Feugo 
werd enkele keren betoelaagd via dit luik.

Beurzen

Er is sprake van twee soorten beurzen in 
het Circusdecreet: de beurzen voor een 
opleiding als circuskunstenaar en de 
beurzen voor een opleiding als docent 
in de circuskunsten. Via de beurzen 
voor een opleiding als circuskunste
naar hebben 47 personen in de periode 
2009 tot 2017 een circusopleiding in het 
buitenland gevolgd. Een 9tal beurzen 
dienden tot een specifieke bijscholing, 
bij alle andere 38 personen ging het om 
een volledige circusopleiding in het 
hoger onderwijs (waarvoor zij meestal 
meerdere keren een jaarlijkse beurs kre
gen). Enkele opvallende namen: Kurt 
Demey, Katleen Ravoet, Arne Sabbe, 

4 Het decreet legt een maximum van 2 projec-
ten per jaar op. Deze projecten vielen vaak 
als eerste uit de boot wanneer het circusbud-
get niet toereikend was. De grootste rol voor 
wat betreft de promotie van het Vlaamse 
circus is weggelegd voor het Circuscentrum. 
(Toelichting bij de infografiek Circusdecreet 
in cijfers, feb. 2018)
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Evertjan Mercier, Frederique Snoeks, 
Bert Loenders, Simon Bruyninckx, 
Yolaine Dooms, Ruben Mardulier, Jason 
Van Lith, Willem Balduyck, Seppe Van 
Looveren, … Allemaal artiesten die van
daag zowel nationaal als internationaal 
het mooie weer maken. Belangrijke 
kanttekening: mensen die in Brussel 
aan de Ecole Supérieure des Arts du 
Cirque (ESAC) studeren, kunnen geen 
aanspraak maken op een beurs via het 
Cirdcusdecreet. Vandaar dat namen als 
Alexander Vantournhout, Robin Leo, 
Joren De Cooman en Vincent Bruyninckx 
in deze opsomming ontbreken.
Nog een opvallende conclusie: op een 
paar uitzonderingen na hebben al deze 
circuskunstenaars een verleden in een 
van de Vlaamse circusateliers. Vanaf 2010 
zien we ook dat de meesten onder hen uit 
de voorbereidende ‘jonge talenten’stage 
komen die Circuscentrum en ESAC jaar
lijks inrichten. Het doorstromingstraject 
waar de circusateliers en Circuscentrum 
de laatste jaren steeds meer op inzetten, 
heeft dus zeker zijn effect. Het is in de cir
cuskunsten (tegenwoordig) helemaal niet 
evident om op volledig op eigen houtje 
professioneel circusartiest te worden, 
laat staan als je daarbij met een circusba
chelordiploma aan de slag wil gaan.

Tijdens de periode 20102017 wer
den 18 ‘beurzen voor de opleiding tot 
docent in de circuskunsten’ toege
kend. Hiermee hebben 18 studenten de 
jaaropleiding Formation Pédagogique (de 
zogenaamde ‘FP’) aan de Ecole de Cirque 
de Bruxelles kunnen bekostigen. 15 van 
deze 18 deelnemers hebben de oplei
ding afgerond en zijn inmiddels actief 
in één of zelfs meerdere circusateliers. 
Zij zijn er belangrijke sleutelfiguren; als 
circusdocent of ook als administratieve 
personeelskracht. Een van hen, Michiel 
Deprez, heeft zich intussen ook artistiek 
bijgeschoold en is nu als professioneel 
kunstenaar actief. Meer dan 80% van 
deze beurzen hebben dus geleid tot 
tewerkstelling in de circussector. Ook 
voor de circusateliers zijn medewerkers 
met een dergelijke pedagogische achter
grond van grote meerwaarde. Het is dus 
te hopen dat het gebrek aan budget voor 
docentenbeurzen beperkt blijft tot 2017 

(slechts 1 Vlaamse deelnemer vatte toen 
uiteindelijk de Formation Pédagogique 
aan, zij het met eigen middelen).

Via de ‘Beurzen voor de opleiding 
tot docent in de Circuskunsten’ wer
den in 2016 ook acht docenten onder
steund voor de nieuwe tweejaarlijkse 
NederlandsVlaamse bijscholing ‘basis
opleiding begeleider in Sociaal circus’ 
(de zogenaamde ‘BIC Social’). Zij wor
den ondertussen in menig circusatelier 
ingezet voor sociaalcircusprojecten. 
Bijkomende krachten zijn in de toekomst 
zeker nodig om te beantwoorden aan de 
diverse en talrijke vragen en opdrachten 
voor projecten met bijzondere doelgroe
pen (bijzonder onderwijs, tewerkstelling, 
buurtprojecten, instellingen, bijzondere 
jeugdzorg, etc.).

Circuscentrum

In de grafiek op pagina 29 zitten twee 
beleidsperiodes omvat: 20092013 en 
20142018. De Vlaamse regering keurt 
een jaarlijkse werkingssubsidie toe voor 
vijf jaar. In 2009, als eerste jaar van zijn 
vijfjarenerkenning, kreeg Circuscentrum 
een subsidie van 700.000 euro, zoals 
toegekend in de vijfjarenbeheersover
eenkomst met de Vlaamse overheid. 
Hoewel de gehele circussector redelijk 
uit het vizier bleef tijdens de ruimere 
besparingen binnen cultuur in 2010/2011, 
bleef Circuscentrum niet gespaard 
van de beruchte kaasschaafmethode, 
zoals te zien is in de grafiek. Vanaf 2012 
stijgt het budget terug geleidelijk tot 
bijna 700.000 euro in 2017, hetzelfde 
bedrag als in 2009. Het werkingsbud
get van Circuscentrum is doorheen de 
jaren – door inflatie en stijgende loon
kosten – echter gevoelig gedaald. Daar 
waar de overheadkost in 2010 slechts 
50% van het totale budget innam, is dit in 
2017 gestegen tot 62% (hetgeen voor een 
koepelorganisatie nog steeds erg gunstig 
is – gelijkaardige organisaties zitten al 
snel aan een overheadkost van 80%).

De werking van Circuscentrum was 
de afgelopen jaren opgebouwd rond 
vier pijlers: pedagogische ontwikkeling, 
artistieke ondersteuning, kenniscentrum 
& erfgoed en communicatie & promotie. 
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Elk van deze pijlers bestaat uit verschil
lende acties. De actie met het grootste 
budget (met name ca. 70.000 euro) is de 
basisondersteuning voor circusateliers: 
elk jaar vloeit een vast percentage van 
het Circuscentrumbudget integraal door 
naar de circusateliers. Zodra deze ateliers 
via het Circusdecreet subsidies kunnen 
krijgen (inkanteling ateliers, zie ook 
verder in deze publicatie), zal dit bedrag 
voor basisondersteuning wegvallen. 
Andere grote acties zijn het driemaande
lijkse CircusMagazine (ca 35.000 euro), 
Smells Like Circus (ca. 24.000 euro), 
de BICopleiding (ca. 21.000 euro), de 
Eenwielerconventie (ca. 17.000 euro) en 
de ESACstage (ca. 15.000 euro), al zijn 
hier stuk voor stuk ook inkomsten aan 
verbonden. Belangrijke acties zonder 
rechtstreekse inkomsten zijn de resi
dentiewerking voor artiesten (ca. 15.000 
euro) en de productieronde voor circusa
teliers (ca. 12.500 euro). Alle andere acties 
liggen qua budget lager dan 10.000 euro.

A A N V U L L E N D E  
C I J F E R S

Alle tot hiertoe besproken cijfers zijn 
rechtstreeks gebaseerd op toegekende 
budgetten vanuit het Circusdecreet. 
Om een duidelijker beeld te kunnen 
geven van de spreiding van circuspro
ducties, werden 40 gezelschappen door 
Circuscentrum bevraagd over het aan
tal voorstellingen dat ze in binnen en 
buitenland speelden per productie. 
Alle gezelschappen die ooit subsidies 
via het Circusdecreet hebben aange
vraagd of ontvangen, werden hiervoor 
aangeschreven.

Met een respons van 45%5 kunnen we 
een overzicht geven van 46 verschillende 
circusproducties die in wel 42 verschil
lende landen ter wereld werden opge
voerd. De creaties zijn de voorbije jaren 
van ZuidKorea, over Brazilië tot in Tahiti 
en Île de la Réunion opgevoerd. Behalve 
in eigen land bevindt de grootste afzet
markt zich duidelijk in Europa en in het 
bijzonder in Frankrijk, het circusland bij 
uitstek. Opvallend land in de top tien van 
landen waar Vlaamse creaties het meeste 
geprogrammeerd werden, is Australië op 
plaats zes.

Vlaamse creaties:  
spreiding per land (top 10)

België 2917

Frankrijk 2069

Nederland 578

Duitsland 508

Spanje 188

Australië 172

Oostenrijk 161

U.K. 160

Denemarken 130

Zwitserland 85

Nationaal versus  
internationaal

De verhouding van de spreiding van 
voorstellingen voor een totaal van 7495 

5 18 verschillende respondenten op 40  
gezelschappen.
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voorstellingen is grosso modo 40% natio
naal en 60% internationaal6. De evolutie 
van deze verhouding is weergegeven in 
de onderstaande grafiek.

Volgens de grafiek zijn er drie pieken 
in de internationale spreiding: in 2010, 
in 2012 en in 2016. In 2010 zorgen Circo 
Ripopolo (met Fazzoletto en A Rovescio), 
ShakeThat, Circus Ronaldo (met 
Circenses), d’irque & fien (met Carrousel 
des Moutons) en Cie Circ’ombelico (met 
Da/Fort) voor hoge spreidingscijfers. 
Grote uitschieters in 2012 zijn opnieuw 
Circ’ombelico, d’irque & fien en Circo 
Ripopolo, maar ook Rode Boom (met 
zowel Een stad die ademt als Gehoornde 
Man), Cie Ea Eo (met m²) en Circus 
Ronaldo (dit keer met Amortale).

De grafiek toont dat de derde piek 
vanaf 2013 gestaag wordt ingezet met 2016 
als culminatiepunt. In dat jaar tekenen 
oude getrouwen als Circus Ronaldo (met 
Fidelis Fortibus en het ‘oude’ La Cucina 
dell’Arte), d’irque & fien (nog steeds met 
Carrousel des Moutons, maar ondertus
sen ook met Sol Bémol), Rode Boom (met 
Ongekende Evidenties) en Circo Ripopolo 
present, maar toeren ook Cie Pol & 
Freddy (met Le Cirque Démocratique de 
la Belgique) en 15Feet6 (met Dynamite & 
Poetry) uitvoerig in het buitenland. Het 
valt af te wachten of de daling die merk
baar is in 2017 een trend inzet, dan wel 
een eenmalig gegeven zal blijken.

Voor de nationale spreiding zijn 

6 Totaal aantal voorstellingen = 7495;  
40,4 % nationale spreiding versus  
59,6 % internationale spreiding.

twee pieken waarneembaar: in 2011 en in 
2015. Opvallend is een duik in de cijfers 
voor nationale spreiding in 2012, maar 
deze wordt ruimschoots gecompenseerd 
door de piek in de internationale sprei
ding. We kunnen ervan uit gaan dat de 
compagnieën niet in eigen land konden 
spelen als ze op internationale tournee 
waren. Hetzelfde mechanisme zien we 
in 2016. En daar waar 2017 internatio
naal geen goed spreidingsjaar is, is dat 
op nationaal niveau wel het geval (mede 
gestuwd door De Daltons van Cie Pol & 
Freddy en Kopergietery, dat een erg grote 
tournee had in de schoolprogrammatie 
van de cultuurcentra).

De grafiek hiernaast geeft een over
zicht van de twintig voorstellingen die 
het meest gespreid zijn geraakt, met ver
melding van hun creatiedatum en de ver
houding tussen het aantal voorstellingen 
die op eigen bodem werden gepresen
teerd ten opzichte van de voorstellingen 
die in het buitenland werden gespeeld. 
Let op, het gaat om het aantal opvoerin
gen van een bepaalde voorstelling: meer
dere opvoeringen per dag zijn mogelijk.

Op basis van deze grafiek kunnen we 
enkele conclusies trekken:
• Er zijn veel meer internationale dan 

nationale speeldata. De levensduur van 
circusvoorstellingen is in het buitenland 
beduidend hoger omdat de afzetmarkt 
uiteraard veel groter is. Verschillende van 
de voorstellingen uit de top 20 spelen/
speelden langer dan vijf jaar aan een stuk.

• Openluchtvoorstellingen (of voorstel
lingen die zowel geschikt zijn voor 
indoor als outdoor) spelen dankzij de 
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20 meest  
gespreide 

voorstellingen 
aantal  

opvoeringen 
in de periode 

2009-2017 

talloze straattheaterfestivals in binnen 
en buitenland makkelijker en langer 
dan voorstellingen die louter bedoeld 
zijn voor de blackbox. Bekende gezel
schappen van de laatste jaren, zoals Bert 
& Fred (met 8 years, 5 months, 4 weeks, 
2 days) en Alexander Vantournhout & 
Bauke Lievens (met ANECKXANDER 
en Raphaël), vallen hierdoor buiten de 
top 20.

• Circo Ripopolo haalt met Fazzoletto en A 
Rovescio erg hoge cijfers, mede door het 
feit dat het korte voorstellingen betreft 
die ettelijke keren per dag kunnen wor
den opgevoerd. Op het vlak van ‘avond
vullende’ voorstellingen (die maximaal 
tweemaal per dag kunnen worden 
opgevoerd) nemen d’irque & fien met 
Carrousel des Moutons de koppositie in.

• Dat Circus Ronaldo met drie producties 
in de top 20 staat, mag een uitzon
derlijke prestatie genoemd worden: 
het betreft namelijk grote (en dus niet 

goedkope) tentvoorstellingen.
• Het valt op dat de top wordt aangevoerd 

door ervaren rotten in het vak. De net 
iets jongere groep van gezelschappen 
(zoals bv. Circus Katoen), valt net uit de 
top 10 van best gespreide voorstellingen.

• We merken ook op dat zes van de gezel
schappen die in deze lijst voorkomen 
ook terug te vinden zijn bij de tien best 
betoelaagde compagnieën binnen het 
creatiebudget.

Ondanks het feit dat het aandeel voor inter
nationale spreiding in de totaliteit van de 
middelen toegekend in het Circusdecreet 
(20102017) slechts 2% bedraagt, zien we 
dat Vlaamse circuskunstproducties uit
gebreid in het buitenland toeren. Laat dit 
echter geen pleidooi zijn om de subsidies 
voor circus af te schaffen, wel integendeel. 
Het toont juist aan dat elke euro die in cir
cuscreatie  wordt geïnvesteerd, dubbel en 
dik wordt terugverdiend. ✶
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Deze analyse werd 
geschreven door  
Mui-Ling 
Verbist, 
Maarten 
Verhelst en 
Peter Smets, 
medewerkers van 
Circuscentrum.
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Een van de grootste op til staande veranderingen bij 
het vernieuwen van het Circusdecreet, is de inkanteling 
van de circusateliers. Alles staat of valt echter met het 
beschikbare budget. En wat met de kleinere ateliers?

Korte historiek 

Het eerste circusedu
catieve zaadje wordt in 
1990 geplant door Rika 

Taeymans in Leuven. Geïnspireerd door 
de Brusselse en Londense circusscène, 
gaat ze begin jaren ’90 ook in Leuven 
aan de slag. In 1993 richt ze samen 
met enkele medestanders Cirkus in 
Beweging op. Ook in Gent en Antwerpen 
broeien plannen. Eind jaren ’90 worden 
Circusplaneet en KayFou gesticht. De 
oude kunstvorm circus wordt door deze 
pioniers op een vernieuwende manier 
ontgonnen als een experimentele vorm 
van kunsteducatie met als belangrijkste 
thema’s lichamelijkheid, nietcompeti
tiviteit, creativiteit en samenwerking. 
De toegankelijkheid voor iedereen is 

daarbij al een uitgangspunt. Met hun 
passie inspireren deze organisaties meer 
en meer mensen. In de vroegere jaren 
2000 beginnen deze initiatieven zich 
te organiseren: stedelijke erkenningen 
worden behaald, de koepel van circus
ateliers Circusvlo wordt opgericht, er 
worden beroepskrachten aangenomen 
om de administratie op orde te brengen. 
De oprichting van nieuwe initiatieven 
gaat verder (Circolito, Woesh, Zonder 
Handen, Salto, Ell Circo d’ell Fuego, …).

De circusateliers worden een heel 
vruchtbare grond waarop een volledig 
nieuw landschap begint te groeien: 
circus vindt zijn weg naar de program
matie van de cultuurcentra, grotere 
festivals oriënteren zich meer en 
meer naar circus, de eerste Vlaamse 
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circusgezelschappen ontstaan uit de 
ateliers en beginnen al snel te toeren in 
het buitenland. Het succes van circus 
ontgaat ook toenmalig Vlaams minister 
van cultuur Bert Anciaux niet. In 2009 
zorgt hij voor een historisch kantelpunt 
door circus als kunstvorm te erkennen 
in een Circusdecreet op maat van de 
sector. De koepel van circusateliers 
Circusvlo vormt de basis voor het hui
dige Circuscentrum. De doelstellingen 
van Circusvlo verruimen met het oog 
op de ondersteuning van het volledige 
circusveld. Vreemd genoeg wordt er op 
dat moment beslist om de ondersteuning 
van circusateliers niet mee op te nemen 
in het Circusdecreet. De belangrijkste 
reden daarvoor is waarschijnlijk dat de 
ateliers op dat moment gebeiteld zaten 
in hun provinciale erkenning. Een mid
delenoverdracht van de provincies naar 
Vlaanderen was toen nog politiek onbe
spreekbaar. Nu de provincies ophouden 
te bestaan en de materies jeugd en cul
tuur in dezelfde ministerportefeuille zit
ten, lijkt de tijd rijp om de circusateliers 
in te kantelen in het Circusdecreet.

H E T  B E L A N G  VA N  
D E  C I R C U S AT E L I E R S

De ateliers worden terecht de ‘potgrond’ 
van het circus in Vlaanderen genoemd, 
doelend op de kweekvijver voor jong 
circustalent die ze zijn. De circusateliers 
zijn ondertussen solide spelers in het 
landschap die op verschillende domei
nen een unieke positie bekleden:

Talentontwikkeling

“Hier traint men leeuwen,” staat er bij 
Ell Circo d’ell Fuego in het groot op de 
muur. Een leuze die de passie symboli
seert waarmee circuspedagogen werken 
met kinderen en jongeren. Vanuit het 
geloof dat iedereen een talent heeft, ont
wikkelden de ateliers een cultuureduca
tieve methodiek die een unieke cocktail 
maakt van verschillende ingrediënten 
zoals hard werken, zelfontplooiing, 
verantwoord risico, samenwerking, 

doorzetten, creativiteit en plezier. Op 
een nietformele manier draagt de cir
cusmethodiek bij tot de ontwikkeling 
van kerncompetenties in het levenslang 
leren, zoals ze naar voor worden gescho
ven door de Europese Raad: leren leren, 
sociale en civiele competenties, initiatief 
nemen en ondernemingszin, cultureel 
bewustzijn/expressie. Recent onderzoek 
in Canada toont zelfs aan dat circus ook 
een onverwachte impact heeft: het zou 
bijvoorbeeld de genderkloof tussen jon
gens en meisjes in de jeugdjaren verklei
nen en de mathematische competenties 
verhogen. Dat de circuseducatieve aan
pak ook effectief zoden aan de dijk zet, 
bewijzen de successen van onze jonge 
circusartiesten in binnen en buitenland. 
We denken daarbij bijvoorbeeld aan 
Alexander Vantournhout en Collectif 
Malunés die respectievelijk bij Woesh 
en Circolito het klappen van de zweep 
leerden. Ook pedagogisch en zakelijk 
talent vindt bij de circusateliers een job. 
De tewerkstelling in de circuseducatieve 
sector ligt nu al rond de 40 VTE. Veel van 
die beroepskrachten zijn doorgestroomd 
uit de eigen werking.

Diversiteit

Circusateliers spelen op een unieke 
manier in op grootstedelijke problema
tieken met hun unieke sociale circus
methodiek. De multiculturaliteit die 
altijd evident is geweest in circus, blijkt 
opnieuw een troef in de snel verande
rende maatschappij van vandaag. Met de 
pioniersgeest van het echte circus trekken 
de ateliers kwetsbare buurten in om er 
aan de slag te gaan. Er worden ook unieke 
circusprojecten opgezet met bijvoorbeeld 
vluchtelingen of mensen met een beper
king. ‘Circus voor iedereen’ is steevast 
een uitgangspunt. Elk kind heeft recht op 
zinvolle vrijetijdsbesteding. Vanuit een 
inclusieve visie die niet vertrekt vanuit de 
problematiek van de deelnemers, maar 
vanuit hun talent, realiseren de ateliers 
mee een duurzame en inclusieve samen
leving waarin iedereen zich welkom voelt. 
Dat zelfs een minister van Justitie (Koen 
Geens in het nieuwsprogramma Terzake) 
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naar het belang van een organisatie als 
Circus Zonder Handen in de huidige 
Brusselse context verwijst, illustreert dit 
belang. De circusateliers trekken met die 
expertise en kennis ook de baan op om 
anderen te inspireren en de dialoog aan 
te gaan. We denken daarbij bijvoorbeeld 
aan de publicatie ‘Kijk naar mij!’ van 
Circusplaneter Steven Desanghere die 
bijvoorbeeld ook bij grote jeugdwerkspe
lers zoals FOS, Formaat, de Ambrassade 
en Uit de Marge weerklank vindt.

Community

De ateliers zijn open huizen die een 
belangrijke spil vormen in de ontwikke
ling van een Vlaamse circuscommunity. 
Duizenden mensen met een passie voor 
circus vinden in de ateliers een thuis waar 
ze in alle vrijheid kunnen leren, trainen 
en creëren. De ateliers spelen een ver
bindende rol tussen kinderen, jongeren, 
circusamateurs, professionele artiesten, 
pedagogen en andere professionals in de 
sector. We denken bijvoorbeeld aan de 
unieke samenwerking tussen Circolito en 
Circus Ronaldo, waarbij een wederzijdse 
kruisbestuiving het circus in Mechelen 
naar een nieuwe dimensie heeft getild. In 
de werkgroepen van Circuscentrum wor
den er verbindende initiatieven opgezet: 
jongerenconventies, voorbereidende sta
ges (i.s.m. ESAC), een animatorencursus, 

docentenbijscholingen, … Ook internatio
naal zijn de Vlaamse circusateliers trekkers 
als organisator van inspirerende uitwisse
lingsprojecten, conventies en festivals.

U I T B R E I D I N G  E N 
P R O F E S S I O N A L I S E R I N G 
VA N  D E  C I R C U S AT E L I E R S : 
T W E E  S N E L H E D E N

In Vlaanderen organiseren momenteel 18 
circusateliers in 35 steden en gemeenten 
een reguliere werking met circuslessen 
op wekelijkse basis. Het aantal vaste 
cursisten stijgt er elk jaar, van 1500 in 
2005 naar meer dan 7600 leden7 in 2017. 
Daarnaast worden de circusateliers in 
toenemende mate bevraagd door scho
len, buurtwerkingen, gemeentelijke dien
sten, jeugdwerk en dergelijke, waardoor 
hun circuseducatie ondertussen jaarlijks 
zo’n 35.000 kinderen en jongeren bereikt 
(bereikcijfers 201516).

Ondanks de overduidelijke groei van de 
werkingen blijft de vraag groter dan het 
aanbod. Dit leidt op verschillende plaat
sen stelselmatig tot wachtlijsten, onbe
antwoorde vragen naar circusopdrachten, 
etc. Bovendien zijn er geografisch nog 

7 Het betreft hier geen unieke deelnemers – 
sommige cursisten volgen meerdere lessen.

✶
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heel wat blinde vlekken zonder regulier 
aanbod. Circusateliers willen aan deze 
vraag naar uitbreiding van het aanbod 
tegemoet kunnen komen en zich tegelijk 
ook kwalitatief verdiepen en professiona
liseren, vooral op vlak van talentontwik
keling, artistieke werking, sociaal circus 
en veiligheidsbeleid. Maar ook al zijn cir
cusateliers grotendeels zelfbedruipend, 
zonder bijkomende steun lukt het niet. 
Tenminste als we het circusaanbod voor 
iedereen toegankelijk en betaalbaar wil
len houden. De basiseducatieve werking 
van circusateliers is overal dezelfde: ze 
organiseren allemaal een reguliere jaar
werking (minimaal 30 weken) met weke
lijkse circuslessen in de verschillende 
basisdisciplines, en ook in de vakantiepe
riodes wordt er een groeiend aanbod van 
kampen, stages, sociale projecten en der
gelijke opgezet. Maar afgezien van deze 
gezamenlijke basiswerking en missie zijn 
er ook verschillen in de dynamiek en de 
ondersteuningsbehoeften tussen grote en 
kleinere circusateliers.

Verdieping

Grote circusateliers in centrumsteden 
als Leuven, Gent, Antwerpen, Brugge 
en Brussel zijn –mede dankzij onder
steuningsmiddelen op provinciaal of 
Vlaams niveau (als erkende jeugdeduca
tieve vereniging) – uitgegroeid tot grote 
vzw’s met administratief, pedagogisch 
en artistiek coördinerend personeel. Zij 
verzorgen naast hun eigen leswerking 
talrijke pedagogische circusopdrachten, 
maken zelf jeugdartistieke producties en 
zetten waar mogelijk ook in op persoon
lijke begeleiding en talentontwikkeling. 
Zij worden ook volop bevraagd voor pro
jecten met verschillende doelgroepen. 
‘Sociaal circus’ is een belangrijk (apart of 
geïntegreerd) onderdeel van hun werking 
geworden. De scholen genieten een ruime 
bekendheid en uitstraling in hun omge
ving. Qua grootte en cursistenaantallen 
balanceert men op maximale grenzen 
van meer dan 500 tot wel 1200 cursisten. 
Om wachtlijsten op te lossen is er – waar 
(financieel) mogelijk – een uitbreiding 
aan de gang inzake infrastructuur, les
gevers en omkaderend personeel. Als 

gevolg van deze kwantitatieve groei
grenzen liggen de perspectieven bij de 
grote centrumateliers vooral ook bij de 
kwalitatieve verdieping inzake: inclusie 
en sociaal circus, omkadering van artis
tieke creaties en begeleiding van jonge 
artiesten en talentontwikkeling. Dit biedt 
nieuwe groeikansen voor het circusveld in 
Vlaanderen, maar vergt uiteraard een bij
komende investering in tijd, middelen en 
personeel. Wanneer de ateliers in het her
vormde Circusdecreet zouden inkantelen, 
dient de ondersteuning voor hen daartoe 
dus minstens gelijkaardig te zijn aan de 
huidige steun vanuit het Jeugddecreet.

Verschraling

Bij de kleinere en middelgrote cir
cusateliers is deze verankering van al 
deze verschillende doelstellingen en 
personeelsbestand momenteel (nog) 
niet aan de orde. Zij drijven vooral op 
de doorzettingskracht van een groep 
gepassioneerde circuswerkers (en heel 
veel helpende handen van ouders) 
om de groei in de pedagogische wer
king bij te houden. Er is dan wel lokale 
erkenning, maar daar is nauwelijks 
ondersteuning aan verbonden. En met 
uitzondering van de basisondersteuning 
van Circuscentrum en kleinere impul
sen vanuit de provincies in het verleden 
is er geen bovenlokale ondersteuning 
meer. Nochtans hebben deze scholen 
met een groeiend gemiddelde van 200 à 
250 wekelijkse cursisturen ondertussen 
overduidelijk ook behoefte aan enige 
professionele organisatorische omka
dering om hun regionale werking nog te 
kunnen volhouden. Met een beperkte 
structurele ondersteuning kunnen zij die 
broodnodige deeltijdse kracht inzetten. 
Dit biedt hen bovendien ook perspec
tieven om op projectmatige manier met 
artistieke producties, talentontwikke
ling of sociale circusprojecten te starten 
en meer externe opdrachten aan te 
nemen. Want ook in kleinere steden als 
pakweg Hasselt, Turnhout, Torhout of 
Dendermonde zijn er vragen naar der
gelijk aanbod. Door het uitblijven van 
die ondersteuning (gebrek aan middelen 
en docenten die naar beter begoede 
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Circusatelier
Deelnemers- 

uren
Wekelijkse 

cursisten Hoofdlocatie

1 Cirkus in Beweging 74.525 1449 Leuven

2 Ell Circo d’ell Fuego 61.408,5 992 Antwerpen

3 Circus Zonder Handen 47.832 663 Brussel

4 Circusplaneet 38.688,5 744 Gent

5 Circolito 35.709,5 744 Mechelen

6 Woesh 20.162 307 Brugge

7 Salto 18.462 372 Tienen

8 Locorotondo 14.788 313 Herentals

9 ’t Sirk 5.460 132 Mol

10 Sarakasi 5.175 128 Dendermonde

11 Paljasso (ob) 141 Bilzen

12 Balancirk 4.960 125 Hasselt

13 Spelati 4.749 145 Halle-Zoersel

14 Circodans 4.425 111 Torhout

15 Twist 2.647,5 70 Diest

16 El Circo Fiasco 940 47 Oppuurs

17 Kunstacademie — — Geraardsbergen

18 Novarro — — Gent

Grootte van 
de Vlaamse 

circusateliers volgens 
deelnemersuren  

(cijfers 2017). 

Deelnemersuren: het 
totale aanbod van 

educatieve activiteiten 
dat een atelier op 
jaarbasis in eigen 

beheer organiseert. 
Na Locorotondo is 

een duidelijke kloof 
waarneembaar qua 

grootte.



Deze tekst is deels overgenomen uit de gezamenlijke nota van de circusateliers met betrekking  
tot de inkanteling van de circusateliers in het Circusdecreet (in voorjaar 2018 overhandigd aan  
het kabinet van minister van Cultuur Sven Gatz) en is aangevuld door Peter Smets, vormings-
verantwoordelijke van Circuscentrum.37

werkingen verhuizen) zijn een aantal 
kleinere werkingen in de afgelopen jaren 
jammer genoeg al opgehouden. (Lier, 
Wetteren, Dilbeek, Neerpelt, Noord
Antwerpen, …). En nu dreigen zelfs ook 
de meest vruchtbare ‘groeiateliers’ in te 
zakken. Deze verschraling kan er toe lei
den dat een kwalitatief circuseducatief 
aanbod enkel nog voor de grote centrum
steden voorbehouden blijft.

D E  C I R C U S AT E L I E R S 
V R AG E N  G E Z A M E N L I J K …

De circusateliers hebben hun krachten al 
enkele jaren in een sterk en samenhan
gend netwerk weten te bundelen, hierin 
intensief bijgestaan door Circuscentrum. 
De ‘circuspotgrond’ werd dankzij deze 
samenwerking – met onder andere 
een sterk pedagogisch doorstroming
straject – toonaangevend voor heel de 
jeugdcircussector in Europa. Dit was 
en blijft zeker bepalend voor de ver
dere toekomst van de circussector in 
Vlaanderen. Daarom zijn de ateliers in 
hun gezamenlijk voorstel ervan over
tuigd dat er ongeveer 1,3 miljoen euro 
aan middelen op jaarlijkse basis vanuit 
het Circusdecreet nodig is om hun voort
bestaan structureel te betoelagen. Dit 
bedrag houdt rekening met het voort
bestaan én de potentiële groei van de 
ateliers de komende jaren. Daarbij lijkt 
het hen aangewezen om een deel van de 
middelen toe te kennen op kwantitatieve 
basis (deelnemersuren) en een ander 
deel van de middelen toe te kennen op 
basis van een aanvullend kwalitatief 
beleidsplan. ✶
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Wie tien jaar Circusdecreet viert en analyseert, 
kan er niet omheen: ook het Vlaams Centrum 
voor Circuskunsten bestaat inmiddels meer dan 
een decennium. Een decennium van bevorderen, 
ondersteunen en promoten van de circuskunsten 
in Vlaanderen (aldus artikel 18 van het decreet), 
waarvoor de Vlaamse overheid jaarlijks circa 
700.000 euro subsidies veil heeft. Goed besteed?  
Wij dachten van wel.

 Het verhaal van 
Circuscentrum begon 
18 jaar geleden toen enkele 
circusateliers beslisten om 
een overkoepelende orga

nisatie op te richten. In 2001 was 
Circusvlo – Vlaamse Organisatie voor de 
Circuskunsten – een feit: de representa
tieve organisatie voor allerlei verbanden 
waarin circus als amateurkunstvorm werd 
beoefend. De pedagogische en artistieke 
ontwikkeling van circusateliers en circus 
als amateurkunst was hierbij de centrale 
opdracht. In 2007 transformeerde 
Circusvlo onder impuls van toenmalig 

minister van Cultuur Bert Anciaux tot 
Circuscentrum. Wettelijk kader was het 
Circusreglement, dat van 2007 tot 2008 
als voorloper van het Circusdecreet 
dienstdeed. Het vrijetijdsveld bleef een 
belangrijke doelgroep, maar ook het pro
fessionele circusmilieu en circuserfgoed 
werden belangrijke pijlers van de werking. 
Bestaande structuren zoals het documen
tatiecentrum en de diverse communica
tiekanalen volgden deze evolutie – zo ver
anderde de naam van het tijdschrift van 
‘circusvlo’ naar ‘CircusMagazine’ en werd 
inhoudelijk meer gefocust op alle deelsec
toren van het circusveld.

✶
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Na de invoering van het Circusdecreet 
liep de eerste volwaardige beleidspe
riode van Circuscentrum van 2009 tot 
2013 (vijf jaar). Daarin bleven acties 
van het vroegere Circusvlo – zoals 
het Jeugdcircusfestival, de 
Eenwielerconventie en diverse vormin
gen en ondersteuningen gericht naar 
de circusateliers – een centrale plek in 
de werking innemen, maar werden ook 
nieuwe duurzame artistieke projec
ten opgestart, zoals de samenwerking 
met Kunstencentrum Vooruit en het 
aanbieden van creatieruimte in De 
Expeditie – beide vooral gericht naar 
de hedendaagse circusartiest. Om het 
erfgoedluik een relevante en gedegen 
invulling te geven, werd al snel beslist 
om hier een extra personeelslid voor 
aan te werven. Ook de traditionele 
circussen werden niet uit het oog ver
loren. Zo werd in 2012 het, grotendeels 
symbolische, Vlaams Circus Charter 
afgesloten tussen toenmalig minister van 
cultuur Joke Schauvliege, de Vlaamse 
Vereniging van Steden en Gemeenten 

(VVSG) en Circuscentrum. Dit charter 
vormde de concrete aanleiding voor de 
publicatie ‘De karavaan houdt halt – Een 
circus ontvangen in de gemeente’, dat 
Circuscentrum samen met Politeia 
en VVSG ontwikkelde en dat aan alle 
lokale overheden werd bezorgd. Dit 
leidde dan weer tot een sterk verbeterde 
communicatie tussen die overheden en 
Circuscentrum, waarbij tot op vandaag 
zowel telefonisch, via mail als via info
sessies lokale ambtenaren handson 
advies en tips krijgen over het optimaal 
ontvangen van een tentcircus. 
Ook internationaal verdiende 
Circuscentrum al in de eerste beleidsperi
ode zijn strepen, met het Europees project 
Unpack the Arts als kers op de taart. Met 
Circuscentrum als projectleider en negen 
belangrijke internationale spelers als 
coorganisatoren – waaronder CircusInfo 
Finland (Fi), Copenhagen International 
Theatre (DK), Crying Out Loud (UK) en 
CIRCa (FR) – werden 120 cultuurjournalis
ten ondergedompeld in de circuskunsten. 
Velen onder hen ontdekten niet alleen 

↓
Met het program-
matorenoverleg 
verzamelt Circus-
centrum tweemaal 
per jaar de pro-
grammatoren van 
cultuurcentra die 
geïnteresseerd zijn 
in circus.  
© Geert Roels
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circus als volwaardige kunstvorm, maar 
integreerden het later ook in hun profes
sionele loopbaan. Om een Vlaamse case 
als voorbeeld te nemen: de toen nog piep
jonge freelance recensent Filip Tielens 
nam in 2013 deel aan Unpack the Arts, 
vandaag is hij de vaste cultuurredacteur 
van De Standaard en schrijft hij geregeld 
(en erg gedegen) over circus.

VA N  Z A A I E N  
N A A R  O O G ST E N  
( E N  W I N D  VA N G E N )

Op naar de tweede vijfjarige beleid
speriode, die startte in 2014 en dit jaar 
eindigt. Waar de eerste periode nog werd 
gekenmerkt door zoeken, opstarten en 
zaadjes planten, groeide Circuscentrum 
in het tweede halve decennium van 
zijn bestaan uit tot een stevige en 
gerespecteerde organisatie met enkele 
erg succesvolle projecten. Zo werd het 
Jeugdcircusfestival overgedragen aan 
het Gentse circusatelier Circusplaneet, 
maar groeide de samenwerking met 
Kunstencentrum Vooruit uit tot een 
internationaal gelauwerde, uitvoerig 
persaandacht genererende en door het 
publiek erg gewaardeerde circusvijf
daagse genaamd Smells Like Circus (dat 
in de volgende beleidsperiode trouwens 
om de twee jaar zal plaatsvinden). Ook 
de creatieruimtes in De Expeditie – waar 
ondertussen dankzij Circuscentrum jaar
lijks meer dan twintig circusgezelschap
pen in residentie gaan – groeiden uit tot 
een essentiële pijler van de werking. De 
va et vient van artiesten van allerlei slag 
zorgt ervoor dat courante beleidstermen 
als ‘open huis’, ‘advies op maat’ en ‘vin
ger aan de pols’ bij Circuscentrum geen 
loze begrippen zijn, maar een dagelijkse 
realiteit. Ook het driemaandelijkse 
CircusMagazine groeide uit tot een 
krachtig en professioneel cultuurtijd
schrift met een eigen stem, waarbij circus 
niet enkel als weerloos kindje wordt 
behandeld dat continue bescherming 
nodig heeft, maar evengoed als volwaar
dige kunstvorm die tegen een stootje kan.
Het moet gezegd, door het succes en de 
zichtbaarheid van dergelijke projecten 

kwam Circuscentrum de afgelopen 
jaren soms ook in de wind te staan. Mag 
Circuscentrum een eigen temps fort orga
niseren? Moet Circuscentrum wel een 
residentieplek zijn? Mag CircusMagazine 
kritiek (laten) uiten op de circuskunst 
in plaats van louter promotie te voeren? 
Wat de antwoorden hierop ook zijn – en 
de discussie mag zeker gevoerd wor
den – dergelijke vragen doen niet alleen 
afbreuk aan de inhoudelijke relevantie 
van deze acties, maar helaas ook aan de 
talloze andere acties en projecten waar
mee Circuscentrum de sector dag in dag 
uit bevordert, ondersteunt en promoot. 
Zoals daar zijn: de ESACstage voor jonge 
talenten, de circusanimatorcursus, mas
terclasses voor artiesten en docenten, 
het jaarboek van circusgezelschappen, 
de Living Circus Treasures, nieuwsbrief 
en website, de BICopleiding (Begeleider 
in de Circuskunsten), overlegmomenten 
zoals het programmatorenoverleg (voor 
cultuurcentra), het atelieroverleg en 
sinds kort ook het artiestenoverleg, de 
promofilmpjes ‘Circus in Flanders – A 
surreal artform in a surreal region’, 
diverse infosessies, de jaarlijkse (G)een
wielerconventie, de samenwerking met 
huizen als Kopergietery en fABULEUS, 
het documentatiecentrum (waarvan de 
collectie ook online te raadplegen is), 
workshops circuskritiek, de cruciale rol 
die Circuscentrum opneemt in internati
onale netwerken en projecten zoals EYCO 
(European Youth Circus Organization), 
CircusNext en Circostrada, … om de dui
zenden formele en informele contacten, 
gesprekken en adviesverleningen via mail, 
telefonisch of face to face niet te vergeten. 
Het lijstje van acties en projecten die elk 
jaar opnieuw door Circuscentrum – met 
een erg klein team – worden uitgevoerd, is 
indrukwekkend. Al zeggen we het zelf.

H Y B R I D E  &  U N I E K ,  
O O K  I N  D E  TO E KO M ST ?

Net zoals de Vlaamse circussector en 
het Circusdecreet is ook Circuscentrum 
uniek, zonder gelijke in de wereld en 
waar in het buitenland met veel jaloezie 
naar wordt gekeken. Circuscentrum is 
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een hybride (en uitdagende) mix van 
koepelorganisatie, steunpunt, veld
organisatie, belangenbehartiger, werk
plaats, vormings en kenniscentrum. 
Circuscentrum is er voor artiesten, 
gezelschappen, reizende tentcircussen, 
circusateliers, docenten, jonge talen
ten, individuele beoefenaars, sociaal 
circus, festivals, cultuurcentra, lokale 
overheden, pers & media, onderzoekers, 
erfgoedorganisaties, beleidsmakers, 
internationale spelers, culturo’s, liefheb
bers, … Circuscentrum is op vele vlakken 
actief en heeft vele functies die elkaar 
grotendeels versterken. In de groei, pro
fessionalisering en versteviging die de 
Vlaamse circussector de afgelopen (en 
komende) jaren meemaakt, is de rol van 
Circuscentrum niet te onderschatten.
De hamvraag is, naarmate de circus
sector verder ontwikkelt, welke rollen 
Circuscentrum nog langer zal moeten 
opnemen. Hoe meer waardevolle en 
duurzame spelers binnen (of buiten) het 
veld opstaan die bepaalde opdrachten 

van nature – al dan niet met structurele 
financiële steun – vervullen, hoe minder 
Circuscentrum het veelkoppige mon
ster moet spelen dat alle blinde vlekken 
opvult en alle doelstellingen verenigt. 
Misschien wordt Circuscentrum ooit 
een steunpunt dat hoofdzakelijk cijfers 
en statistieken genereert. Misschien 
wordt het ooit opgeslokt door een ander 
monster binnen de kunsten en is van het 
Circusdecreet dan al lang geen sprake 
meer. Of misschien blijft het een unieke 
en dynamische organisatie binnen een 
unieke en dynamische sector, beiden 
eigenwijs en eigengereid en in geen 
enkel hokje in te passen, behalve in dat 
onbestemde, ondefinieerbare maar o zo 
fantastische circushokje. ✶

Deze tekst werd geschreven 
door Maarten Verhelst, 
communicatieverantwoordelijke 
van Circuscentrum.

↑
De Loods, een  
van de twee  
creatieruimtes  
in De Expeditie.  
© Tom Van Mele
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Een exminister van Cultuur en de 
huidige minister van Cultuur laten hun 
licht schijnen op de broeikas die het 
Circusdecreet is. Twee gesprekken 
over horizontale beleidsinstrumenten, 
democratiseren van cultuur, 
werkplaatsen en een kwaliteitslabel 
voor nomadische circussen.
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‘Iedere euro die je in 
circus investeert, 
verdien je als 
samenleving in 
veelvoud terug’
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Bert Anciaux (nu senator voor sp.a) mag zich terecht 
de architect noemen van het huidige Circusdecreet. 
Die liefde voor circus gaat al lang terug, tot aan de 
clownposters in zijn kinderkamer.

 Jij werd minister van 
Cultuur in 1999. Was er 
destijds al enige vorm van 
circusbeleid?
Bert Anciaux: Eigenlijk 

niet. Er was toen ook nog geen sprake 
van een circusscène zoals nu. Op dat 
moment was er eigenlijk alleen maar een 
Theaterdecreet, een Muziekdecreet en 
een Decreet SociaalCultureel Werk. Er 
moest dus nog heel veel gebeuren, niet 
alleen op het vlak van circus.

De eerste circusregelgeving die je 
invoerde, ging over de nomadische 
circussen.

Klopt. Voorheen had niemand zich iets 
van hun lot aangetrokken. Geen enkel 
steunpunt of belangenbehartiger was 
met hen bezig, iedereen deed schamper 
over hen. Terwijl mijn hart al van jongs 
af klopt voor het nomadische circus. 
Ik wilde hen ondersteunen en tegelijk 
ook de kwaliteit wat opdrijven. Dat was 
broodnodig. Want laten we eerlijk zijn: 
ze waren op dat moment met niets in 
orde, hé. Niet met de arbeidswetgeving, 
noch de sociale zekerheid, ze waren 
ook amper verzekerd… Ik heb toen een 
reglement opgesteld waarbij de Vlaamse 
Overheid hen op administratief en finan
cieel vlak ondersteunde. Verder maakten 
we ook afspraken met gemeenten over 
standplaatsen, konden circussen gratis 
tickets bekomen voor specifieke doel
groepen in het kader van de participatie 
bevorderende maatregelen, enz. Waren 
de nomadische circussen daarvoor nog 
geïsoleerd, dan werden ze sindsdien 
ingekapseld in een ruimer beleid.

Daar stond wel iets tegenover: de 
circussen moesten stoppen met 
uitheemse dieren. 

Inderdaad. Rond de eeuwwisseling 
was dat een van de belangrijkste eisen 
van Gaia, dat toen net opkwam. Elke 
maatregel die ik wilde nemen ten gun
ste van het circus, botste op verzet van 
de dierenbescherming. Politiek werd 
die discussie stevig uitgebuit. Heel wat 
Vlaamse circussen hadden het emo
tioneel erg lastig om afstand te doen 
van hun dieren, maar dat werd wel 
gecompenseerd doordat er voor het eerst 
iemand naar hen luisterde.

Wat gebeurde er nog tussen 1999 en 
2008, het jaar dat het Circusdecreet 
werd ingevoerd?

In die tijd begonnen er meer organi
saties op te komen. Grote spelers als 
Humorologie (nu PERPLX, red.) en 
Theater op de Markt werden opgenomen 
in het eerste Kunstendecreet. Er waren 
ad hoc subsidies voor circuscreaties. Via 
amateurkunsten en sociaalcultureel 
werk haden we al heel wat impulsen 
gegeven voor circus, denk aan workshops 
via Vormingplus. Bottomup ontston
den heel wat initiatieven, wat een eigen 
Circusdecreet verantwoordde.

Waarom was er juist nood aan een 
apart decreet?

Circus is altijd ongrijpbaar geweest: 
hoort het bij sociaalcultureel werk, de 
kunsten of erfgoed? Het is dit natuurlijk 
allemaal. Daarom hebben we gekozen 
voor een specifiek decreet. Als we het 
in een van de andere decreten hadden 
ondergebracht, zou het circus allicht 
vertrappeld geweest zijn. Misschien 
was het voor enkele grote spelers zin
voller geweest als circus zich bij het 
Kunstendecreet had aangesloten, maar 
voor het hele circusveld was dit aparte 
decreet een zegen. Eigenlijk is het 
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Circusdecreet het eerste echte horizon
tale beleidsinstrument uit de cultuursec
tor: het raakte aan functies uit sectoren 
als jeugd, onderwijs, erfgoed…

Hoe kaderde het Circusdecreet 
binnen jouw bredere cultuurbeleid?

Het is natuurlijk niet alleen vertrokken 
uit nostalgie, maar ook omdat ik een groot 
potentieel zag in het circus. Het is een 
heel toegankelijke kunstvorm, die perfect 
paste binnen de hele filosofie van mijn 
ministerschap, namelijk het democra
tiseren van cultuur en iedereen de kans 
geven om te proeven van kunst. Circus 
kan iedereen aanspreken, ongeacht je 
afkomst. Overal ter wereld bestaan er wel 
vormen van circus. Kinderen en jongeren 
van, bijvoorbeeld, Marokkaanse of Turkse 
afkomst zullen misschien niet zo snel 
naar het theater gaan, maar je komt hen 
wel tegen bij circusateliers zoals Circus 
Zonder Handen. Dat heeft deels te maken 
met het feit dat circus zo dicht aanleunt 
bij sport. Veel jongeren uit andere cultu
ren willen graag uitblinken met lichame
lijke prestaties en op fysiek vlak uitdagin
gen overwinnen. Dat maakt circus een 
interessante kunstvorm voor hen.

Het Circusdecreet bestaat nu tien 
jaar. Is het nog steeds een zinvol 
instrument?

Dat denk ik wel. Door het beschermende 
karakter ervan is er een hele circusscène 
kunnen ontstaan. Maar de budgetten zijn 
in de loop der jaren niet meegegroeid, 
waardoor het nu voor sommige spelers 
een verstikkend decreet kan zijn, omdat 
ze niet meer kunnen groeien. Sowieso 
heb ik de indruk dat er de laatste jaren 
weinig visionair cultuurbeleid wordt 
gevoerd in Vlaanderen. Als ik zie hoeveel 
middelen er naar circus gaan… dat zijn 
peanuts. Terwijl: iedere euro die je in cir
cus investeert, verdien je als samenleving 
in veelvoud terug.

Wat had je graag anders 
aangepakt, als je nu terugblikt?

Het enige waar ik, achteraf bekeken, niet 
in geslaagd ben en wel wilde realiseren, 
is het creëren van een circushogeschool 
in Vlaanderen, naast het Brusselse 

ESAC dat gefinancierd wordt door de 
Franstalige Gemeenschap. Maar als er 
ooit een beroepsopleiding zou komen, 
kan die zeker een plaats vinden binnen 
het Circusdecreet. Het decreet is open 
genoeg.

Volg je het circus nu nog? Ga je 
soms nog naar voorstellingen 
kijken?

Ik ben een aantal keer naar Circus 
Ronaldo geweest. En als er een noma
disch circus in mijn buurt staat, dan 
spring ik graag eens binnen. Ik breng ook 
jaarlijks een bezoek aan PERPLX. Ik ken 
organisator Griet Deschamps goed. Zij is 
de vrouw van Bart Caron, die kabinets
chef was tijdens mijn eerste legislatuur 
als minister van Cultuur en nu nog steeds 
een goede vriend is. En wanneer ik bij De 
Expeditie in Gent passeer, ga ik ook graag 
eens dag zeggen bij Koen Allary van het 
Circuscentrum.

Welke circusdisciplines spreken jou 
eigenlijk het meest aan?

Nu is dat zeker acrobatie. Ik vind het 
interessant dat ik de laatste jaren steeds 
meer vrouwelijke acrobaten zie: telkens 
sierlijke, maar zeer krachtige vrouwen. 
Als kind zou ik ongetwijfeld geantwoord 
hebben: clownerie. Mijn kinderkamer 
hing vol posters van clowns. Niet die 
witte clowns met hun spitse hoed, die 
vond ik morbide. (lacht) Misschien was 
ik als kind ook wel een clown. Ik hield 
van een lach en een traan. Ook later heb 
ik vaak de clown uitgehangen. Ik deed 
mezelf vaak heel vrolijk voor, ook al was 
niet alles binnenin zo vrolijk.

Tot slot: is er volgens jou een link 
tussen circus en politiek?

Politiek is ook jongleren, hé. (lacht) Maar 
de grootste gelijkenis is misschien wel 
dat zowel circus als politiek draait om het 
overstijgen van grenzen en het realiseren 
van dromen. En om mensen mooie, wer
vende verhalen te bezorgen. Al moet ik er 
wel meteen bij zeggen dat ik circus nooit 
destructief en hypocriet vind, terwijl ik 
dat van politiek niet kan zeggen. (lacht)
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Als huidig minister van Cultuur is Sven Gatz (Open VLD) 
bevoegd voor circusbeleid. Hij licht een tipje van de 
sluier op over de update van het Circusdecreet die er 
aankomt.

 Eerst even een persoon
lijke vraag: kunnen we jou 
vaak vinden in het circus?
Sven Gatz: Om eerlijk te 
zijn, kom ik meer in con

tact met straattheater dan met circus. Zo 
zijn er in Jette, waar ik woon, een aantal 
initiatieven rond straattheater. Ik bezoek 
ook geregeld het Visueel Festival Visuel 
in SintAgathaBerchem. En wanneer 
Cirque du Soleil in ons land op tournee is, 
probeer ik telkens te gaan kijken. Vorige 
lente heb ik op werkbezoek in Montréal 
TOHU bezocht, een groot rond beton
nen circus. Met de mensen daar heb ik 
gesprekken gevoerd over de evolutie van 
het circus in Montréal en hoe ze daar op 
een bepaald moment bewust een versnel
ling hoger geschakeld zijn. Het resultaat 
zie je meteen: Montréal is, samen met 
Frankrijk, hét circusmekka van de wereld. 
In België staat de circuswereld ook sterk, 
maar spelen we nog net een divisie lager.

Het Circusdecreet bestaat nu tien 
jaar. Wat zijn volgens jou de sterktes 
van het decreet?

De timing van het ontstaan was goed: 
het is er gekomen op een moment dat 
het circus bij ons in volle ontwikkeling 
was, waardoor het Circusdecreet die 
evolutie ook financieel een stevig duwtje 
in de rug kon geven. Het is ook een vrij 
open decreet, dat flexibel kan inspelen 
op de verschillende noden en vragen uit 
de sector. En natuurlijk is die integrale 
blik op het circusveld een grote sterkte, 
wat maakt dat de scheiding tussen 
amateurs en professionele artiesten 
bij circus veel kleiner is dan in andere 
kunstvormen zoals dans of theater. 
Strikt genomen zou het Circusdecreet 
zoals het nu is nog wel een tijdje goed 
kunnen blijven functioneren, maar 

gezien de boom van het Belgische circus, 
ook op internationaal vlak, zou het toch 
goed zijn om het huidige Circusdecreet 
uit te breiden.

Hoe wil je die update dan 
realiseren?

Ik zou graag deze legislatuur nog een 
bijsturing doen. Twee concrete pistes 
liggen op tafel. Zo willen we de circusa
teliers, die nu nog gefinancierd worden 
via het Jeugddecreet, laten inkantelen 
in het Circusdecreet. Daarnaast willen 
we een werkplaats voor circus invoeren, 
omdat we merken dat veel circusarties
ten minder makkelijk doorstromen naar 
bestaande kunstencentra en werkplaat
sen. Als er één of meerdere werkplekken 
specifiek voor circus zijn, krijgen cir
cusartiesten meer tijd en ruimte om zich 
artistiek te ontwikkelen.

Denk je daarnaast nog aan nieuwe 
accenten binnen het Circusdecreet, 
bijvoorbeeld het structureel 
subsidiëren van gezelschappen?

Ik sta open voor alle ideeën die de profes
sionalisering van de sector ondersteunen, 
zonder de dynamiek te fnuiken. Veel 
hangt natuurlijk af van de bijkomende 
centen die we voor circus kunnen binnen
halen. Het lijkt me verstandiger om eerst 
te focussen op het juridische beleidskader 
en pas daarna mijn collegaministers te 
overtuigen om de financiële ruimte te 
vergroten. Maar de circuswereld vraagt 
geen grote bijkomende middelen, dus als 
ik in deze legislatuur nog een gat zie, zal 
ik niet aarzelen om erin te duiken.

Het jaarlijkse budget voor het 
Circusdecreet bedraagt 2,5 
miljoen euro. In vergelijking met het 
Kunsten decreet is dat toch  
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erg weinig? 
Dat is inderdaad relatief beperkt. Zeker 
omdat circus zo’n exportproduct is: inter
nationaal staan onze circusartiesten goed 
aangeschreven. Maar ook het maatschap
pelijke belang van circus is groot. Vooral 
bij circus in de publieke ruimte zijn er 
weinig drempels en bereik je makkelijk 
een divers publiek zonder dat ze zelf 
beseffen dat ze in een kunstomgeving 
zitten. Ik denk natuurlijk ook aan het 
sociaal circus, dat stevig in de lift zit. Het 
is allicht geen toeval dat twee Brusselse 
circusprojecten geld hebben binnenge
haald in de oproep voor projecten rond 
Positieve Identiteitsontwikkeling, in het 
kader van de strijd tegen het terrorisme. 
Circus Zonder Handen, dat ik al enkele 
keren bezocht in Molenbeek, is een van 
hen. Zij houden niet alleen jongeren van 
straat, maar leren hen via circustechnie
ken ook zichzelf te respecteren. Kortom, 
het circus heeft zeker goede argumenten 
om aanspraak te maken op extra budget. 
Op het programma staat nu dat eerst de 
erfgoedsector een financiële inhaalbewe
ging moet kunnen maken, vervolgens is 
het circus aan de beurt.

Zijn de investeringen van 
Vlaanderen en de Franstalige 
Gemeenschap niet onevenredig 
verdeeld, zeker omdat net Brussel 
zo’n levendige en internationale 
circusscène heeft? Zo heeft de 
Franstalige Gemeenschap jaarlijks 
slechts zo’n 600.000 euro voor het 
circus veil. 

Je vraag is terecht: die kloof kan ik 
inderdaad alleen maar vaststellen. 
Het zou interessant zijn om hier met 
mijn Franstalige collega over samen 
te zitten, net als met de stuurgroep 
die de samenwerkingen tussen beide 
Gemeenschappen coördineert. Al ben ik 
wel altijd zeer voorzichtig om collega’s te 
zeggen wat ze financieel moeten doen.

Hoe wil je de nomadische circussen 
ondersteunen?

Vorig jaar heb ik met hen een gesprek 
gevoerd. Hun grootste vraag was om een 
erkenning te krijgen van de Vlaamse 
Overheid, een certificaat waarmee ze aan 

lokale besturen kunnen bewijzen dat deze 
met hen geen “last” zullen hebben. Die 
erkenning is hun grootste zorg, veel meer 
dan financiële steun. Ook al bestaat de 
mogelijkheid, toch willen veel nomadi
sche circussen geen subsidies ontvangen 
uit het Circusdecreet. Ik ga hen natuurlijk 
niet gelukkig maken tegen hun zin. (lacht) 
Maar de invoering van zo’n kwaliteitslabel 
wil ik wel bekijken. Dat is nu ook geen 
groot werk: er zijn niet zoveel circussen 
die hiervoor in aanmerking komen.

Wat met de spreidingskwestie? 
Je hoort vaak dat circusartiesten 
internationaal moéten opereren, 
net omdat hun voorstellingen in 
eigen land voor veel cultuurcentra 
of andere presentatieplekken 
te onbekend, duur en technisch 
veeleisend zijn. 

Hierin zie ik nog een rol weggelegd voor 
het Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid 
dat in 2020 in werking treedt. 
Cultuurcentra zouden tot regionale clus
tering kunnen komen en zo samen circus 
programmeren, wat een groter potenti
eel publiek genereert en de kosten doet 
dalen. Ik vind het alvast een good practice 
dat je dit soms ziet bij Circus Ronaldo, dat 
zo langere speelreeksen op één plek kan 
spelen en hierdoor publiek uit een gro
tere regio kan bereiken.

Een toekomstvraag: moet volgens 
jou het circus ooit inkantelen 
in het Kunstendecreet? Of blijft 
het beter gebaat met een apart 
Circusdecreet?

We hebben, met input uit het circusveld, 
besloten dat we nog zo’n tien à vijftien 
jaar het circus verder willen laten ont
wikkelen onder de veilige broeikas die 
het Circusdecreet nu is. Over ongeveer 
twee legislaturen kunnen we opnieuw 
bekijken hoe het circus geëvolueerd is 
en of het klaar is om op te gaan in het 
Kunstendecreet. Het heeft geen zin om die 
integratie te snel te willen doen. Kijk naar 
sociaalartistieke organisaties, die het 
soms moeilijk hebben om volledig over
eind te blijven binnen het Kunstendecreet. 
Dat willen we niet voor circus. ✶

Filip Tielens  
is podium-
journalist voor  
De Standaard.
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Wat doen circusartiesten de 
eerste minuten na hun show? 
Hoe ziet de scène of piste eruit? 
Wat gebeurt er in de coulissen? 
We stuurden fotograaf Michiel 
Devijver op pad met één 
duidelijke opdracht: begin pas 
foto’s te nemen van zodra het 
eindapplaus weerklinkt.
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Met dank aan Wiener 
Circus, Janni Van Goor 
en de artiesten van 
‘Family Trees’, Circus 
Katoen, Grensgeval en 
Zinzi & Evertjan.
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Wat is voor jou de 
meest frappante 
gebeurtenis van de 
afgelopen tien jaar?
Dat het Circusdecreet 
in Vlaanderen er is 
gekomen. Het was toch 
wel héél pionierend en 
dat is het nog steeds. 
De ongelovige blikken 
die ik soms krijg als ik 
op meetings en festivals 

in het buitenland vertel dat er zoiets als 
een Circusdecreet bij ons bestaat. Het is 
een wettelijk kader waar veel collega’s en 
artiesten in hun regio of land nog steeds 
op hopen.

Wat heeft het Circusdecreet voor 
jou (of jouw organisatie) tot hiertoe 
betekend?

Het heeft ervoor gezorgd dat we ons 
met Theater op de Markt verder hebben 
geprofessionaliseerd, maar ook dat we 
beter hebben kunnen focussen op actu
ele circuskunsten. En niet enkel door de 
financiële middelen die er zijn, maar ook 
en vooral omdat het Circusdecreet ervoor 
zorgt dat een ganse sector is beginnen 
professionaliseren. Waar we vroeger 
vooral internationaal gingen prospecteren 

en programmeren, is er een heus Vlaams 
circusveld in ontwikkeling bij gekomen. 
We kunnen jong Vlaams talent scouten 
en helpen bij hun eerste creatie, het werk 
tonen en verder opvolgen.

Het Circusdecreet wordt binnenkort 
gewijzigd. Naast meer budget, wat 
mag voor jou absoluut aangepakt 
worden? Wie of wat mag niet 
vergeten worden?

Er zou toch ingezet mogen worden op 
structurele ondersteuning van artiesten 
en gezelschappen. Opdat ze zich verder 
artistiek kunnen ontplooien en, om het 
met een ietwat lelijk woord te stellen, 
ook op businessvlak verder ontwikkelen. 
Wanneer je werkt met overheidsgeld is het 
meer dan normaal dat je aan deze overheid 
ook vertelt hoe je de middelen gebruikt, 
maar ik vind dat we het dossierschrijven 
niet moeten overdrijven. Een structurele 
erkenning voor een aantal jaren zou voor 
sommige gezelschappen als organisatie 
toch wel wat druk van de ketel nemen en 
hen meer perspectieven bieden op langere 
termijn. Langetermijnvisie, artistieke 
noodzaak en onderscheidende impact 
zijn criteria die mijns inziens ook moeten 
doorwegen in de beoordeling van dossiers, 
zowel voor creatie als voor festivals.
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Vier insiders, jarenlang en op 
verschillende vlakken actief in 
het Vlaamse circuskunstenveld, 
geven een antwoord op telkens 
vier dezelfde vragen.
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Theater op de Markt
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Hoe zie je het circus in  
Vlaanderen de komende jaren/
decennia evolueren?  
En op internationaal vlak?

Een aantal jaren terug was ik getuige 
op het jaarlijkse CIRCa Festival in Auch 
(FR) hoe voor het eerst de Belgische 
gezelschappen de ‘talk of the festival’ 
waren. Cie Ea Eo, Circ’ombelico en 
Théâtre d’un Jour stonden met al hun 
enthousiasme voor een frisse wind in 
het circus van vandaag. Een tendens die 
zich verderzette, want ook nu breken 
onze artiesten echt wel internationaal 
door. Het meer dan interessante artis
tieke werk dat hier broeit en rijpt, maakt 
dat we internationaal ook iets te vertel
len hebben. En ook niet onbelangrijk: 
de Vlaamse festivals worden ook meer 
en meer bezocht door internationale 
collega’s die hier scouten, een belang
rijke tendens om internationaal te gaan 
werken.
Inhoudelijk zie ik dan weer vooral 
toekomst in de kruisbestuiving van 
circus met andere kunsten, daar liggen 
héél veel uitdagingen. Omdat we in 
Vlaanderen een ongelooflijk boeiend 
kunstenlandschap hebben én omdat we 
vanuit het circus van vandaag met een 
open vizier kijken.

Wat is voor jou de 
meest frappante 
gebeurtenis van de 
afgelopen tien jaar?
Binnen mijn vakge
bied ‘magie’ denk ik 
aan drie zaken: een 
beeld, een idee en een 
moment. Het meest 
frappante beeld dat ik 
van een voorstelling 
tegenkwam, was van 

de Finse artiest Kalle Hakkarainen met 
WHS: een jongeman die meterslange 
rode darmen/kabels uit zijn mond heeft 
hangen – erg bevreemdend. Helaas heb
ben we de voorstelling zelf niet kunnen 
zien. Het frappantste idee kwam dan 
weer van Juan Esteban Varela met From 
the Dark. Juan maakte een magiezaal
voorstelling voor blinden. Als je niet 
bind was en je wilde de voorstelling 
bijwonen, moest je geblinddoekt in de 
zaal gaan zitten. Geweldige magie en een 
knettergek idee. Hij toerde er de wereld 
mee rond. En tot slot het spannendste 
moment tijdens één van onze eigen voor
stellingen: een toeschouwer kreeg de 
opdracht om met een willekeurig geko
zen sleutel naar een willekeurig gekozen 
huis te gaan in de stad. Het frappante 
was niet dat die deur met die sleutel open 
ging, maar dat die persoon de sleutel ver
loren was tijdens haar wandeling door de 
stad. Improviseren maar!

Wat heeft het Circusdecreet voor 
jou (of jouw organisatie) tot hiertoe 
betekend?

Dankzij het Circusdecreet en de steun 
die we kregen, staan we waar we nu 
staan. Het was heerlijk om mee in de 
startblokken te staan, want iedereen 
moest leren en het veld moest zich vol
ledig professionaliseren. Dat vroeg zijn 
tijd. En die tijd was wat wij als compag
nieën nodig hadden, zowel voor onze 
structuur als voor onze ideeën. De steun 
kwam en komt van verschillende kanten. 
Je hebt de financiële steun die maakt 
dat je professioneler kan werken en met 
andere professionals kan samenwerken. 
Maar je hebt ook het hele veld rond je 
dat zich professionaliseert en je mee 

D E  A R T I E S T 

K U R T  D E M E Y 
Rode Boom
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trekt. Langs de ene kant weerspiegelt de 
steun zich onmiddellijk in het vrije en 
artistieke werk. Langs de andere kant 
heeft het decreet er ook voor gezorgd dat 
circus serieuzer wordt genomen als artis
tieke discipline en zijn er in die artistieke 
sector meer speelmogelijkheden geko
men. In de tien jaar tijd is er een enorme 
verschuiving gebeurd van circusanima
tie naar circuskunsten. En dat heeft voor 
onze compagnie letterlijk betekend dat 
we vrijer kunnen creëren.

Het Circusdecreet wordt binnenkort 
gewijzigd. Naast meer budget, wat 
mag voor jou absoluut aangepakt 
worden? Wie of wat mag niet 
vergeten worden?

De charme van het manusjevanalles 
in het circus gaat altijd blijven, denk ik. 
Maar we kunnen niet in alles even goed 
zijn. Om verder te professionaliseren 
moeten de gezelschappen bijgestaan 
worden door extra krachten zodat de 
artiesten meer kunnen focussen op het 
artistieke werk. Er moet bijvoorbeeld veel 
meer tijd gestoken worden in PR. 

Waar blijven al die persartikels over cir
cus? Wat mag er niet vergeten worden: 
dat we een kunstvorm zijn die nog moet 
evolueren en altijd moet blijven evolue
ren. Volgens mij mag een decreet nooit 
zeggen wat circus is. Ik ben persoonlijk 
erg fan van hedendaagse artistieke pro
ducties die bijna tegen het performen 
aanleunen. Morgen zullen er weer jonge 
mensen zijn die helemaal anders over 
circus denken en tegen onze ideeën 
van nu in zullen gaan. Het is belangrijk 
dat een decreet zo algemeen mogelijk 
blijft zodat we de vrijheid geven aan die 
nieuwe ideeën.

Hoe zie je het circus in Vlaanderen 
de komende jaren/decennia 
evolueren? En op internationaal 
vlak?

Ik zie in mijn glazen bol een paar com
pagnieën opstaan die hun structuur en 
activiteiten zodanig organiseren dat ze 
heel dicht aanleunen bij de Kunsten. Ik 
zie een paar andere compagnieën met 
artistieke ideeën opstaan die zich hele
maal anders gaan organiseren. Ik zie 
Rode Boom zich eerder bij die tweede 
groep aansluiten.
Ik zie even een kloof ontstaan tussen 
twee verschillende manieren van artis
tiek denken. De personen die – zonder 
dat ze het doorhebben en het zo bedoe
len – die kloof trekken, zijn diegenen 
die circus meer status willen geven. Die 
willen dat circus serieus genomen moet 
worden. En die zelf ook serieus genomen 
willen worden als artistieke maker of pro
grammator. Het zullen mensen zijn met 
veel charisma, energie en overtuiging. 
Langs de andere kant zal je artiesten en 
makers hebben die veel meer met de 
materie zelf bezig zijn en een ander soort 
van artistieke zoektocht bewandelen. We 
gaan even het gevoel krijgen dat het twee 
verschillende werelden zijn. We zullen 
die eerste groep even nodig hebben om 
nieuwe wegen te bewandelen. Maar uit
eindelijk zal iedereen zijn ding kunnen 
doen en zowel de dieptes van de kloof 
bewandelen als boven op de top gaan 
staan. Het zal de jongere generatie worst 
wezen. Want daar zal het uiteindelijk niet 
meer over gaan.
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Wat is voor jou de 
meest frappante 
gebeurtenis van de 
afgelopen tien jaar?
Voor mezelf en voor 
Circusplaneet is dat 
ongetwijfeld de aankoop 
van de parochiekerk 
van Malem op 6 februari 
2015. Door de aankoop 
slagen we erin om elke 
dag opnieuw een open 

huis te zijn voor circuskunstenaars en 
beoefenaars. De aankoop heeft onze 
organisatie in een stroomversnelling 
gebracht. Ik ben ook heel blij om rond me 
heen te zien dat ook andere circusateliers 
in infrastructuurverhalen zijn gestapt.

Wat heeft het Circusdecreet voor 
jou (of jouw organisatie) tot hiertoe 
betekend?

Het Circusdecreet is, denk ik, de eerste 
aanzet geweest voor de sterke groei van 
het volledige landschap in de laatste 
10 jaar. Zonder de moed van minister 
Anciaux destijds hadden er ongetwijfeld 
niet zoveel jonge artiesten met een beurs 
kunnen studeren in het buitenland, had 
circus niet op het podium van Vooruit 
gestaan en waren de ateliers waarschijn
lijk nog steeds kleine ‘clubs’ van en voor 
de welstellende middenklasse. Overal ter 
wereld zijn ze jaloers op onze ‘circuswet’ 
die circus als kunstvorm in zijn eigenheid 
waardeert.

Het Circusdecreet wordt binnenkort 
gewijzigd. Naast meer budget, wat 
mag voor jou absoluut aangepakt 
worden? Wie of wat mag niet 
vergeten worden?

De inkanteling van circusateliers in het 
Circusdecreet is voor ons een belangrijk 
gegeven. Er is echt nood aan een onder
steuning op maat van alle circusateliers. 
Het lijkt erop dat dit in orde komt. Ik 
hoop dat er ook voldoende wordt nage
dacht over ondersteuning van circusar
tiesten. Ik denk dat de grotere organisa
ties in de sector hier de handen in elkaar 
kunnen slaan om een gecoördineerde 
ondersteuning op maat uit te werken.

Hoe zie je het circus in Vlaanderen 
de komende jaren/decennia 
evolueren? En op internationaal 
vlak?

Ik zie de diversiteit op alle vlakken toe
nemen: een diverser deelnemerspubliek 
in de ateliers, een grotere variëteit aan 
artistieke producten, organisaties en 
gezelschappen met een verschillend 
DNA, hogescholen die hun eigen accen
ten leggen, … Ik hoop ook dat duurzaam
heid een item mag worden in onze sector: 
een vliegtuig nemen voor één optreden 
op Ibiza of een tent verwarmen met vuile 
diesel zijn misschien niet meer aanvaard
baar. Op z’n minst moeten we de discus
sie voeren, maar zonder daarbij met een 
beschuldigende vinger naar elkaar te 
wijzen.
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Wat is voor jou de 
meest frappante 
gebeurtenis van de 
afgelopen tien jaar?
Hoe een bepaalde vorm 
van circus de weg vond 
naar kunstencentra en 
naar het Theaterfestival. 
Hoe ik artistiek onder
zoek in en met circus 
kan voeren in de open 
context van een hoger 

kunstinstituut, een plek waar het circus 
in Vlaanderen tot nog toe geen onderdak 
kreeg. Parallel daarmee de actuele diver
siteit aan circusvormen en het groeiende, 
meerstemmige gesprek daarover, proces
sen die me hoopvol stemmen.

Wat heeft het Circusdecreet voor 
jou (of jouw organisatie) tot hiertoe 
betekend?

In een iets verder persoonlijk professio
neel verleden heeft het Circusdecreet de 
subsidiëring van verschillende creaties 
mogelijk gemaakt van gezelschappen 
wiens werk ik hielp spreiden onder de 
vleugels van het boekingskantoor Frans 
Brood Productions. Meer recent heeft 
het Circusdecreet er voor gezorgd dat 
ik mijn eigen praktijk als circusmaker 
heb kunnen uitbouwen, onderzoeken 
en vormgeven in de vorm van twee voor
stellingen: ANECKXANDER (2015) en 
Raphaël (2017). Er mag in het veld dan 
nog enige weerstand bestaan omtrent 
het beschouwen van nietcircusarties
ten als circusmakers, op niveau van het 

Circusdecreet heerst daarrond een frisse 
openheid. Het decreet maakte ook het 
schrijven en de publicatie mogelijk van 
een kleine boekje rond de maakprocessen 
van deze voorstellingen. Ik ben dankbaar 
voor die steun en interesse voor reflec
tie. Daarnaast ben ik sinds een aantal 
jaar lid van de adviescommissie van het 
Circusdecreet, hetgeen tot nog toe een 
bijzonder leerrijke ervaring was, zowel op 
menselijk als professioneel vlak.

Het Circusdecreet wordt binnenkort 
gewijzigd. Naast meer budget, wat 
mag voor jou absoluut aangepakt 
worden? Wie of wat mag niet 
vergeten worden?

Ik denk dat er in de eerste plaats mag 
ingezet worden op creatie, ontwikkeling 
en reflectie. Dat kan gebeuren door het 
structureel en/of meerjarig ondersteunen 
van gezelschappen en hun artistieke 
praktijken. Ook vind ik het van cruciaal 
belang dat de artistieke praktijk wat meer 
wordt losgekoppeld van productie en 
presentatiedruk, dat wil zeggen: meer 
(financiële) ruimte voor ontwikkeling en 
reflectie. In dat licht is er wat mij betreft 
absoluut nood aan een werkplaats voor 
de circuskunsten, specifiek voor jonge 
makers. In een dergelijke werkplaats 
kunnen circusartiesten en makers volop 
inzetten op het (onder)zoeken en experi
menteren zonder directe productiedruk, 
hetgeen heel erg nodig is voor de ont
wikkeling van een duurzaam circuskun
stenveld. Een dergelijke werkplaats kan 
ook een huis zijn waar aan reflectie en 
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discoursvorming wordt gedaan. Die laat
sten zijn eveneens nodig willen we ons 
veld gaan verduurzamen, en dat hopelijk 
in een heleboel verschillende toekomsten 
en praktijken. In het licht van diezelfde 
duurzaamheid mag er ingezet worden op 
het creëren van vruchtbare uitwisselin
gen tussen oudere en jongere artiesten, 
tussen eerder traditionele en meer expe
rimentele vormen van circuskunst.

Hoe zie je het circus in Vlaanderen 
de komende jaren/decennia 
evolueren? En op internationaal 
vlak?

We staan volgens mij op een kruispunt, 
vanaf hier zijn er verschillende scena
rio’s mogelijk. (1) Het structurele tekort 
aan middelen zet zich voort als gevolg 
van de toenemende druk op kunst en 
cultuurbudgetten binnen een rechtse 
regering die liever inzet op een falend 
migratiebeleid, gevechtsvliegtuigen en 
economische groei. Gevolg: de kunsten 
(en dus ook het circus) worden niet lan
ger gesubsidieerd, het kunstenaarssta
tuut verdwijnt en wie circus wil maken 
doet dat in eigen beheer of met private 
sponsoring. Creatieprocessen beperken 
zich tot een periode van enkele weken, er 
is geen ruimte voor artistiek experiment. 
Het circus moet opbrengen en verdwijnt 
bijgevolg stilletjes als artistieke praktijk. 
(2) Het circus blijkt een eendagsvlieg, 
een kleurrijke maar kortstondige wer
velwind die er niet in slaagde zichzelf en 
haar werkvormen in te schrijven in de 
complexe maatschappelijke realiteit(en) 

van een veranderende wereld. Het aantal 
circusgezelschappen vermindert jaar 
na jaar, tot er in 2030 geen enkel cir
cusgezelschap meer bestaat. Het circus 
wordt een herinnering in de hoofden van 
een aantal nostalgische zestigplussers. 
(3) Het veld blijft groeien, de veelheid 
aan circusvormen vermenigvuldigt en 
verdiept zich dankzij een vernieuwing 
van het circusonderwijs én dankzij een 
duurzaam trajectdenken op beleidsni
veau. Het beleid begrijpt dat een derge
lijk duurzaam veld enkel kan bestaan 
door een substantiële verhoging van 
het budget en door een structurering 
van het Circusdecreet volgens functies 
als creatie, ontwikkeling, presentatie, 
productie, participatie, reflectie én edu
catie. Over twintig jaar blijkt dat 2018, 
het jaar waarin het Circusdecreet 10 jaar 
bestond, slechts de aanloop was naar een 
toekomst met een rijke en gelaagde artis
tieke circusveelheid.✶
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Voor waardevolle ontmoetingen is Fresh Circus de plek 
bij uitstek, het tweejaarlijkse seminarie van honderden 
circusprofessionals uit heel de wereld. Voor de eerste 
maal in zijn bestaan vindt het niet plaats in Frankrijk, 
maar in Brussel. We brengen er Cécile Provôt en Jan 
Daems bij elkaar om tien jaar Circusdecreet onder de 
loep te nemen.

 Jan is artistiek directeur 
van de circushogeschool 
Codarts Circus Arts in 
Rotterdam, Cécile is direc
teur van CircusNext, een 

Europese organisatie die opkomende 
circusauteurs ondersteunt. Beiden heb
ben een volle planning, dus ontmoeten 
we elkaar ’s ochtends in de vroegte in een 
Brussels café, één dat ook ontbijt ser
veert. Gestimuleerd door de eerste koffie 
van de dag werpen we een kritische blik 
op de voorbije tien jaar en op wat er in de 
komende tien jaar nog moet gebeuren. 

Wat heeft het Circusdecreet 
betekend voor circus in Vlaanderen 
in de afgelopen tien jaar?

Jan Daems: De grootste impact van het 
Circusdecreet is er één die je niet meteen 
ziet: het bouwen van een gemeenschap. 
Toenmalig minister van Cultuur Bert 
Anciaux besliste om bij het ontstaan van 
het Circusdecreet de reeds bestaande 
circusgangmakers te verbinden: de cir
cusateliers werden via het voormalige 
CircusVlo in het decreet opgenomen 
en professionaliseerden verder. De 
grote festivals brachten hun vanuit het 
Kunstendecreet toegekende budget mee 
naar het Circusdecreet, en engageerden 
zich om circus te blijven ondersteunen 
met residenties, budget en speelplekken. 
De nomadische circussen werden mee 
op de kaart gezet en uitgenodigd om het 
traditionele circus naar hedendaagse 

✶
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behoeften te hertalen. Het ministerie 
voegde budget toe voor projectsubsidies, 
promotie, nieuwe stadsfestivals en stu
diebeurzen. Het Circuscentrum werd 
het overkoepelende kruispunt tussen 
alle partners. Belangrijk is dat circus zijn 
plek vond. Dat overheden, publiek en 
de kunstwereld inzagen dat circus deel 
uitmaakt van de kunsten. En van daaruit 
kan je een gemeenschap bouwen. Door 
mensen samen te brengen en samen 
te werken. Dat gebeurde voordien ook, 
maar vaak vanop ieders eiland. Er waren 
veel meer barrières, waardoor bijvoor
beeld circusartiesten het gevoel hadden 
dat festivals en programmatoren moeilijk 
te benaderen waren. Nu wordt er veel 
meer met elkaar gepraat. Ook over het 
beleid en hoe je dat samen ontwikkelt. Er 
wordt meer nagedacht op lange termijn. 
Maar er blijft werk aan de winkel voor de 
komende tien jaar.

Had het Circusdecreet ook invloed 
op Europees niveau?

Cécile Provôt: Dat is niet altijd recht
streeks te meten, maar de Vlaamse en 
Belgische gezelschappen zijn wel aan 
een opmars bezig. Ze groeien en zijn 
veel zichtbaarder. Ze brengen kwaliteit. 
Meestal wordt in de eerste plaats naar 
Vlaanderen gerefereerd als het over dans 
gaat. Circus blijft een niche, het is niet 
zo bekend bij het grote publiek. Maar er 
gebeurt iets in Vlaanderen, er sprankelt 
iets. En het verspreidt zich. Bij CircusNext 
kunnen we dat zien doordat we uit 
Vlaanderen sterke aanvragen krijgen.

C É C I L E  P R OVÔT
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Européennes, Université Paris 8)
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culturele projecten
S I N D S  2 0 1 2  directeur van Jeunes Talents Cirque Europe/

CircusNext, het Europees platform dat nieuwe circusau-
teurs detecteert en ondersteunt
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Goed te horen dat het 
Circusdecreet de kwaliteit van 
voorstellingen op een positieve 
manier beïnvloedt. 

Provôt: Het beleid werkt structurerend. 
Maar die kwaliteit komt bijvoorbeeld ook 
voort uit goed onderwijs. 
Daems: Het Circusdecreet had alleen voor 
insiders kunnen zijn: voor de makers of 
voor het professionele veld. Maar nu zie 
je dat er naast de grote festivals ook lokale 
en regionale festivals zijn ontstaan. Bijna 
elke stad heeft zijn eigen circusfestival. 
Met steun vanuit de lokale overheden. 
En er is publiek. De festivals zijn er niet 
alleen voor circusartiesten en program
matoren, er is ook een groot publiek dat 
circus ontdekt. Dat op circus zit te wach
ten. Het helpt ook dat programmatoren 
met elkaar in gesprek gaan. Wanneer ze 
een voorstelling samen boeken, zetten ze 
een gezelschap op de kaart. Vroeger was 
dat moeilijker, toen moest je elke pro
grammator afzonderlijk contacteren.
Provôt: Er is een beter netwerk.
Daems: Ik wilde het woord al niet gebrui
ken, maar inderdaad: er is een beter net
werk. (lacht) 

Is er na tien jaar nog een 
afzonderlijk Circusdecreet nodig?

Daems: Volgens mij is dat wel verstandig. 
Circus is een zeer jonge kunst. Je zou 
kunnen zeggen dat circus ernstig geno
men moet worden en deel moet uitmaken 
van het algemeen Kunstendecreet, maar 
met een eigen decreet krijg je de kans 

om eerst met een kleinere groep mensen 
iets op te bouwen vooraleer je de grote 
vijver induikt. We hebben nu tien jaar 
een Circusdecreet, laten we dat eerst nog 
tien jaar verder ontwikkelen en daarna 
bekijken of circus deel moet uitmaken 
van het algemene Kunstendecreet. Nu 
is het nog te vroeg. Anderzijds zie je dat 
circusgezelschappen nu door de theater 
en danswereld worden opgepikt. Circus 
Ronaldo en Alexander Vantournhout 
& Bauke Lievens werden bijvoorbeeld 
geselecteerd voor het Theaterfestival, 
Michiel Deprez won een belangrijke prijs 
op Theater aan Zee. Circus vindt zijn 
weg binnen het kunstenveld. We moeten 
leren daar collectief trots op te zijn en 
niet de koppen die boven het maaiveld 
uitsteken, afhakken.
Provôt: Alexander Vantournhout vraagt 
dan weer niet exclusief subsidies aan 
binnen het Circusdecreet, maar ook 
bij het Kunstendecreet. Hij is een goed 
voorbeeld van een kunstenaar die is 
kunnen groeien en nu verder staat dan 
het Circusdecreet, dat de sector nog aan 
het structureren is. Ik ben het ermee eens 
dat het Circusdecreet nog minstens tien 
jaar nodig heeft. Eerst moet er een solide 
basis zijn. Tien jaar lijkt lang, maar dat 
is het helemaal niet. Er komen nieuwe 
circusartiesten bij, er ontstaan nieuwe 
festivals. Die basis is echt belangrijk. 
In Frankrijk richtte het Ministerie van 
Cultuur bijna twintig jaar geleden het 
jaar van het circus in. Dat was een grote 
gebeurtenis. Drie jaar later richtten de 
speelplekken een netwerk op, waarna het 

“
Geef artiesten de mogelijkheid om in alle rust onderzoek te 
verrichten en niet steeds van project naar project te moe
ten hollen. Dat is de enige manier waarop je een lang leven 
voor het circus kan garanderen.
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label ‘Pôle National Cirque’ ontstond. 
Circus was booming. Maar zeventien jaar 
later is het een heel ander verhaal. Ik heb 
niet het gevoel dat er een sterk bewust
zijn heerst over wat hedendaags circus is. 
Het is goed om in Vlaanderen circus te 
blijven pushen. Ik denk dat je de belan
gen van circus moet blijven verdedi
gen, ambassadeur zijn voor het circus. 
Tegenover de kunstenaars, het publiek, 
de beleidsmakers. Tegenover de wereld. 
België staat nu op de kaart. Het is niet 
voor niets dat de meeste laureaten binnen 
het circusveld Frans of Belgisch zijn. Het 
maakt deel uit van een grotere beweging.
Daems: De voorbije tien jaar is er hard 
gewerkt aan de inhoud. Er was veel 
discussie over dramaturgie (lacht). 
Circusartiesten werden aangezet om 
inhoudelijk dieper te graven. Dat begint 
nu zijn vruchten af te werpen. Daardoor 
zie je dat gezelschappen internationaal 
worden opgepikt. Er is een identiteit 
ontstaan. Je ziet niet alleen hedendaags 
circus, maar het is ook specifiek circus uit 
Vlaamse klei.
Provôt: Het is een sterk signaal om 
het Circusdecreet te vernieuwen. Er 
zijn zo veel Europese landen die geen 
specifiek beleid hebben voor circus. 
Het woord ‘circus’ komt vaak niet eens 
voor in de beleidsplannen. Door het 
Circusdecreet niet op te laten lossen in het 
Kunstendecreet geef je een sterk signaal.

Waar moet het Circusdecreet zich 
de komende tien jaar op richten?

Daems: Het is noodzakelijk dat er onder
steuning komt op langere termijn. Als je 
wil dat er een groter gezelschap ontstaat, 
dan moet je dat structureel ondersteu
nen. Je moet iets kunnen opbouwen. 
Continuïteit. Ondersteuning op project
basis hou je als maker niet vol. Jezelf 
voortdurend moeten bewijzen, iedere 
keer weer, is uitputtend.
Provôt: Structurele ondersteuning is 
zeer belangrijk, voor de kunstenaars en 
voor de kwaliteit. Het geeft artiesten de 
mogelijkheid om in alle rust onderzoek 
te verrichten en niet steeds van project 
naar project te moeten hollen. Dat is de 
enige manier waarop je een lang leven 
voor het circus kan garanderen. Nu gaat 

het te snel: zodra een tournee afgelopen 
is, moet je alweer beginnen creëren om 
inkomsten te genereren. 
Daems: Of je moet al nadenken over je 
volgende creatie terwijl je nog op tour
nee bent met je huidige voorstelling. 
Als we dat tempo aanhouden, hebben 
we over vijf jaar vooral veel burnouts in 
het circus. Er moet een langetermijnvi
sie komen, van minstens drie jaar. Het 
beleid moet daarop inspelen. Het moet 
bereid zijn nieuwe stappen daarin te 
ondernemen.

Wat kan het Circusdecreet 
betekenen voor jonge 
circusartiesten?

Daems: Er bestaat nu een generatie van 
professionele circusartiesten die van 
bij het begin van hun studies aan de cir
cushogescholen ondersteund werden. 
Eerst door een studiebeurs, na hun afstu
deren via projectsubsidies. Ze hebben 
gewerkt in residenties en werden door 
festivals geprogrammeerd. Hun projec
ten kwamen in de pers en werden gepro
moot binnen de professionele netwerken 
en bij schouwburgen. Nieuw talent werd 
dus ondersteund vanaf het begin tot de 
spreiding. Deze generatie heeft zeker 
steun gekregen binnen het decreet. Maar 
het blijft moeilijk voor een jonge cir
cusartiest: je moet een project opzetten, 
een gezelschap. Je moet een nieuw plan 
promoten, terwijl je nog niet weet hoe het 
zal lopen. Het zou hen kunnen helpen als 
ervaren gezelschappen zo’n jonge artiest 
onder de vleugels zouden nemen. Daarbij 
blijft ieder artistiek zijn eigen ding doen, 
maar de jonge kunstenaars zijn dan ten
minste verlost van al het productiewerk.
Provôt: In Frankrijk noemen ze dat vakge
nootschap. Er bestaat nu een beurs voor. 
Ik vind het heel interessant om te zien 
hoe oudere gezelschappen jongere kun
stenaars opnemen, terwijl ze op artistiek 
vlak elk hun eigen koers blijven varen. 
Het gezelschap fungeert dan vooral als 
back office voor hen. Het is beangstigend 
wanneer je net van school komt en iets 
wil maken. Plots besef je dat de overgang 
van student naar projectleider erg groot is. 
Er zit een enorm gat tussen het moment 
waarop je de school verlaat en het moment 
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J A N  D A E M S

1 9 6 4  geboren in Schoten
1 9 8 2  diploma ASO Moderne Talen
1 9 8 5  diploma Mime Studio (Antwerpen)
1 9 9 5  diploma Formation Pédagogique (Ecole de Cirque de Bruxelles)
1 9 9 8 - 2 0 1 4  regie en coaching van diverse circusgezelschappen, o.a. Collectif Malunés, 

Le BoTrio, Cirkanto, Cie du Mirador, SHIFT, ShakeThat, … Daarnaast ook als acteur 
actief bij o.a. Les Argonautes en Bad van Marie

S I N D S  2 0 1 5  artistiek hoofd Codarts Circus Arts (Rotterdam)

“
Er is de voorbije tien jaar hard gewerkt aan inhoud. 
Circusartiesten werden aangezet om dieper te graven.  
Dat begint nu zijn vruchten af te werpen.
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waarop je een subsidieaanvraag kunt 
schrijven die voldoende beloond wordt.
Een reden waarom het Circusdecreet niet 
in het Kunstendecreet zit, is omdat som
mige circusartiesten niet zouden kunnen 
opboksen tegen bepaalde kunstenaars 
in andere kunstvormen, omdat zij meer 
gestructureerd zijn. Ze hebben meer pro
ductievaardigheden. Voor mij is de vraag 
bij dit soort beleid altijd: op welke manier 
worden jonge makers ondersteund? Hoe 
kunnen zij worden begeleid om project
leiders te worden? Want je moet technici 
kunnen aansturen, lichtontwerpers. 
Je moet kennis hebben van productie, 
communicatie, tourneeplanning, public 
relations, website. Dat is beangstigend, 
maar het is de realiteit. Vooral als je een 
opkomend artiest bent, want dan heb 
je nog niet het geld om iemand anders 
hiervoor te betalen. En zelfs als je dat 
wel hebt, ben jij nog steeds degene die 
het project draagt. Je moet je artistieke 
doelen kunnen verwoorden en uitdragen. 
Ik heb niet het gevoel dat hier voldoende 
ondersteuning voor is. Met CircusNext 
werken we hieraan, maar wat wij doen, is 
erg beperkt. Nationaal beleid kan hieraan 
bijdragen, misschien wel met de hulp van 
ervaren artiesten.
Daems: Al moet natuurlijk niet elk 
gezelschap op lange termijn werken en 
niet elke artiest zich bij een gezelschap 
voegen. Maar we hebben nodig wat nu bij 
Circus Ronaldo gebeurt: overdracht van 
de ene generatie naar de andere. De evo
lutie van een oudere vorm van circus naar 
een nieuwe. Danny Ronaldo heeft ook 
ander theaterwerk gedaan en is daarna 
teruggekeerd naar de familie. Hij heeft 
een project opgestart met andere arties
ten en werkt achter de schermen mee 
aan de nieuwe voorstelling van zijn zoon 
Nanosh, met een jonge mix van artiesten. 
Die mix moet er zijn. Eigenlijk zouden 
circusartiesten voortdurend de wereld in 
moeten trekken en dan weer terugkeren 
naar de thuisbasis. Reizen om te leren en 
dan weer back to base, naar de circustent.

In theater zie je wel vaker dat 
gerenommeerde gezelschappen 
jonge makers onder hun vleugels 
nemen. Maar is dat iets dat 

het beleid aan de sector moet 
opleggen?

Provôt: Nee, het mag zeker niet verplicht 
worden. Niet iedereen kan zomaar onder
steuning geven. Niet iedereen is een 
goede leraar. Er zou eerder de mogelijk
heid moeten zijn dat als je als gezelschap 
dit soort bondgenootschap wilt aangaan, 
dat je daar dan geld voor kunt aanvragen.
Daems: Het circusveld zou het niet 
accepteren als het werd opgelegd. Dan 
krijg je de grootste revolte in het circus 
ooit. Het moet vanuit de kunstenaars 
komen. Vanuit hen die het willen doen. 
Artiesten en gezelschappen moeten 
elkaar vinden, en daarom heeft het veld 
tijd nodig om zich te ontwikkelen, zodat 
de kunstenaars kunnen ontdekken hoe 
zij zelf willen dat het georganiseerd 
wordt. Inspirerende voorbeelden uit de 
circuswereld vind ik onder meer Galapiat 
Cirque en Cheptel Aleikoum. Deze Franse 
circusgezelschappen beschikken over 
circustenten en stellen die open voor 
residenties voor jonge of zelfs ervaren 
artiesten. Samenwerkingsverbanden 
zijn voor hen een essentiële pijler van 
hun werking. In eigen land denk ik aan 
Les Ballets C de la B. Nog voor het woord 
crossover werd uitgevonden, stelden 
zij hun creatie en repetitievloer al open 
voor talent. Sinds 2017 onderbouwen 
zij met ColaBo deze visie nog verder in 
samenwerking met andere nationale en 
internationale partners.

Laten jonge circusartiesten 
voldoende horen hoe zij het 
circusveld georganiseerd willen 
zien?

Daems: Ja, je ziet nu wel dat de artiesten 
die zich dankzij het Circusdecreet de 
voorbije tien jaar hebben kunnen ontwik
kelen, nu veel inmenging hebben in hoe 
het circusbeleid georganiseerd moet wor
den. Op een dag zullen de beleidsmakers 
van nu met pensioen gaan en dan hoop ik 
dat een nieuwe generatie klaar staat om 
het beleid verder te ontwikkelen.
Provôt: Het mooie aan een beleid van 
tien jaar is dat het zal overleven. De 
beleidsmakers zullen verdwijnen, 
maar wat ze in gang hebben gezet blijft 
bestaan. Tien jaar is een duurzaam iets.
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Daems: Maar het is ook goed om er een 
timing op te zetten. Dat je weet dat het na 
tien jaar wordt geëvalueerd.
Provôt: Dat klopt. Je moet de sector blij
ven ondervragen. Niet elk jaar, maar om 
de tien jaar is een goede tijdspanne.
Daems: Ja, elk jaar opnieuw uren achter 
je computer een verantwoordingsdossier 
moeten schrijven, is kostbare tijd die je 
liever aan repetities of dagelijkse training 
wil besteden.

Is het vormen van een 
circusgemeenschap belangrijk voor 
jonge kunstenaars om zich veilig 
te voelen binnen een netwerk? Dat 
ze het gevoel hebben dat ze mogen 
falen?

Provôt: Absoluut. Je moet je langeter
mijnvisie kunnen ontwikkelen. En het 
bewustzijn van het professionele veld 
moet groeien: jonge kunstenaars moeten 
met een welwillende en minder oorde
lende blik worden benaderd. Ik vind 
het zo jammer als wordt beslist om een 
voorstelling niet te boeken omdat die niet 
af is. Een voorstelling is toch nooit hele
maal af? Er moet een bondgenootschap 
bestaan tussen plekken en kunstenaars. 
Dat een theater vertrouwt in een maker 
en deze een aantal jaren ondersteunt. 
Onafhankelijk van het eindresultaat. Dat 
geldt trouwens niet alleen voor begin
nende makers, maar ook voor ervaren 
kunstenaars. Sommige programmato
ren doen dat, ze hebben een enorme 
loyaliteit ten opzichte van een artiest. 
Het is de taak van het beleid om dat te 
ondersteunen. Als je een artiest meerdere 
jaren steunt, kun je veel bruggen bouwen 
tussen je artiest en je publiek. Dan komt 
het publiek vanzelf wanneer de voorstel
ling klaar is. In het Frans noemen we dat 
accompanier. Letterlijk betekent dit ‘mee
gaan met iemand waarheen hij of zij gaat.’ 
Jij bepaalt dus de richting niet. Het is de 
artiest die ergens heen gaat en jij gaat 
mee. Misschien verandert het einddoel, 
misschien gaan ze een andere kant uit. 
Maar jij wandelt mee. Quintijn Ketels ver
telde mij over zijn onderzoek From A to 
B. Hij had beslist dat hij onderzoek wilde 
doen en heeft daarvoor ondersteuning 
gekregen. Zonder dat er een eindresultaat 

moest zijn. Dat is fantastisch. Meestal 
wil men precies weten wat je met het 
geld gaat doen, hoeveel voorstellingen 
er komen en hoeveel bezoekers je zult 
trekken. Dat is zeer resultaatgericht. Een 
onderzoek zonder resultaat mogen doen, 
is uniek. Maar uiteindelijk heeft Quintijn 
dankzij dit onderzoek Spiegel im Spiegel 
gemaakt. Een kunstenaar heeft zijn eigen 
pad, als maker en als mens. En daarin 
moet het beleid hem ondersteunen.

Is de conclusie dat het 
Circusdecreet de komende tien 
jaar vooral moet blijven werken aan 
structuur?

Daems: En letterlijk aan architectuur. 
Ik wacht nog steeds op een gebouw dat 
specifiek is ingericht voor circus. Ik ben 
het beu dat circusgezelschappen steeds 
maar op een plek komen waar ze hun 
plan moeten trekken en beroep doen op 
de goede wil van de technici.
Provôt: Maar is één plek genoeg? Er 
schuilt een gevaar in dat die plek dan de 
heilige graal van het circus wordt. Dat 
je daar moet worden geprogrammeerd 
om erkend te worden als circusartiest. 
Je zou er ook in kunnen investeren om 
bestaande plekken beter aan te passen aan 
circus, met materiaal of door technici op 
te leiden. Dat theaters niet steeds voor een 
verrassing komen te staan wanneer een 
circusartiest iets specifieks nodig heeft.
Daems: En er moet in het beleid rekening 
gehouden worden met het verschil in kos
ten. Als je met een tent reist, komen daar 
bijvoorbeeld veel meer kosten bij. Een 
festival in één specifiek theater heeft een 
ander budget nodig dan een festival dat 
een volledige stad beslaat. Beide opties 
zijn prima, het is goed dat er verschil 
is. Maar nu heerst soms het gevoel dat 
het ene festival in gevaar is door wat het 
andere doet, omdat het andere misschien 
een hele stad bereikt. Maar die concur
rentie, die voortkomt uit de beperkte mid
delen, zou er niet mogen zijn. Hoe meer 
circus toegankelijk wordt gemaakt voor 
iedereen, hoe beter. Zo is het toch? ✶

Brecht Hermans is theatermaker, 
schrijver en muzikant. Hij schrijft 
geregeld voor CircusMagazine.
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‘Clap your hands like you 
are at the opera,’ roept de 
presentatrice van de BNG 
Circusprijs en het applaus 

klinkt alsof iedereen handschoenen aan 
heeft. Dof en ongeïnteresseerd.
‘Now clap your hands like you are at a 
theatre performance,’ en dan wordt er al 
iets meer geklapt.
‘And now,’ ze houdt even haar adem in, 
maar haar glimlach is niet te houden, 
‘clap like you are at the circus,’ en het 
publiek gilt en de zaal lijkt te bewegen 
van het applaus.
In het publiek zitten vooral mensen van 
circusscholen en vermoedelijk ook wat 
trotse ouders, want het is de uitreiking 
van een prijs voor jonge circusartiesten.
Het is moeilijk in te schatten of ze weten 
waar ze over klappen. Of de hiërarchie 
in plezier die aangebracht wordt tussen 
opera, theater en circus klopt.
Ik ben wel eens naar de opera geweest, 
ik kom heel vaak in het theater, maar het 
circus(theater) had ik voor deze avond 
nog nooit bezocht, maar ik geloofde haar. 

Toen en nu nog steeds, want alle voor
stellingen die ik daarna zag om dit stuk 
te kunnen schrijven, hadden hetzelfde 
gillende applaus.
U vraagt zich nu wellicht af waarom 
iemand die nog nooit naar een circusthe
atervoorstelling is geweest – en ik weet 
niet eens of circustheatervoorstelling het 
juiste woord is – wel gemachtigd is om 
erover te schrijven. In zekere zin dacht ik 
eerst ook zeer ongeschikt te zijn om dit 
te schrijven. Ik ga nooit op het podium 
staan zonder tekst en ga zelden naar 
voorstellingen kijken zonder tekst. Mijn 
zintuigen zijn vooral in staat om een ver
grootglas over taal te leggen, terwijl het 
lichaam wel de hoofdrol lijkt te spelen in 
het circus. Maar na drie circustheater
voorstellingen heb ik er, geloof ik, wel het 
een en ander over te schrijven. Beschouw 
dit dus als een poging om te verwoorden 
wat ik tijdens die drie avonden circusthe
ater heb meegemaakt.

De avond van de BNG Circusprijs had ik 
het gevoel dat je in Rome of Venetië kunt 
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hebben. Dat je een smal straatje inloopt 
en ineens uitkomt bij een heel groot plein 
vol leven waarvan je niet wist dat het er 
was.
Een publiek waarvan ik niet wist dat het 
er was, wetten waarvan ik niet wist dat 
die er waren, manieren van lichamelijk
heid die ik niet kende.
Bijvoorbeeld tijdens de eerste act – van 
Naomi Bratthammer – merk ik dat ik pro
beer uit te vinden of ik haar lichaam mooi 
vind, maar de manier waarop ze beweegt, 
zich van de zwaartekracht probeert te 
ontdoen, onttrekt zich aan de ijkpunten 
die ik heb om schoonheid te herkennen. 
Ik wist niet dat ik die ijkpunten had, 
althans niet dat ze zo dwingend waren, 
maar doordat ik in het duister tast omdat 
ik niet precies weet wat ik zie, begrijp ik 
iets van de schichtigheid, ongeduldig
heid van mijn manier van kijken, die heel 
snel wil weten wat iets is, en of ik het de 
moeite waard vind. Mooi vind. 
Aan twee doeken hangt ze en ik dacht dat 
we ongeveer zo zouden bewegen als we 
vissen waren in het water. Met en zonder 
weerstand. Ze doet dat met zoveel zorg, 
met zoveel spanning en ontspanning 
tegelijk, dat ik vergeet waar ik ben.
Misschien daardoor realiseer ik me 
dat als in theatervoorstellingen het 
lichaam een rol speelt, dat het dan altijd 
het seksuele lichaam is, en het was een 
openbaring die avond om zo anders naar 
lichamen te kunnen kijken. Om zoveel 
verschillende definities van lichaam te 
zien.
Ik moest een beetje denken aan National 
Geographic die avond. Alsof ik naar de 
mens als dier zat te kijken. Niet dat de 
mens er ‘dierlijk’ vanaf kwam, maar zoals 
wanneer je naar andere wezens kijkt, je 
vooral hun lichaam ziet. Hoe het werkt. 
Ik leerde die avond iets over onze ana
tomie en hoe sommige wezens op deze 
planeet die op magische wijze weten op 
te rekken of op nog magischere wijze 
‘gewoon’ te laten zien.
Toen ik naar huis ging herinnerde ik 
me een gevoel dat ik al lang niet had 
gehad. Dat ik graag wilde meedoen. Dat 
die lichamen aanstekelijk waren. Dat ik 
zin had om mijn eigen anatomie uit te 
rekken. 

Toen ik thuis was vroeg mijn geliefde 
‘hoe de circusavond was’. Ik zei dat ik 
het heel spectaculair vond, maar dat het 
tegelijkertijd geen spektakel was. En dat 
ik niet begreep hoe dat kan.
Misschien omdat de inzet hoog is, dacht 
ik. Soms letterlijk. Ik heb die avond geen 
vangnetten gezien. Er kan veel misgaan. 
Misschien is een circusact, een circusthe
atervoorstelling, de meest uitgesproken 
manier om jezelf op het spel te zetten. 
Niet alleen je reputatie, niet alleen je 
talent, maar je bestaan. Natuurlijk hangt 
je bestaan, je welzijn althans, zeer af van 
je reputatie en je vermeend talent, maar 
je hangt natuurlijk vooral af van je lijf. 
Dat het leeft.
Misschien, dacht ik vlak voordat ik 
in slaap viel, is circustheater wel een 
constante oefening in jezelf op het spel 
te zetten, en is het applaus daarom zo 
uitzinnig. Alsof het publiek – zonder het 
te weten – iets van dankbaarheid voelt, 
zoals wanneer iemand tijdens het buiten
spelen heel ver over de sloot gaat hangen 
om de bal uit het water te halen en hij er 
net niet is ingevallen.

De tweede voorstelling 
zie ik tijdens Smells Like 
Circus. Twee artiesten 
verplaatsen de hele voor

stelling lang zandzakken. Soms ritmisch, 
soms aritmisch. Soms met een afterbeat, 
soms werken ze samen en soms werken 
ze elkaar tegen.
Wat mij tijdens die voorstelling opviel, 
en dat had ik ook bij sommige acts van de 
BNG Circusprijs, was dat op het moment 
dat mijn hoofd aanleiding krijgt om 
ergens een verhaal van te maken, dat ook 
meteen gebeurt en ik ontzettend in de 
problemen kom. Bijvoorbeeld wanneer 
de een de ander in de steek laat door hem 
letterlijk niet op te vangen, of zandzak
ken naar hem gooit zodatie omvalt, en 
dat ze daarna weer samen zijn.
Dat weerhoudt mij van doorkijken, 
omdat ik het gevoel heb dat ik iets heb 
gemist. Wanneer hebben ze het dan 
goedgemaakt? In welke acte precies?
Er zaten veel jonge kinderen in de zaal 
en ik vroeg me af of zij dezelfde vragen 
hadden als ik. 

2
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Vermoedelijk niet. Een paar jaar gele
den was ik een middag aan het spelen 
met een meisje van zes. We hadden een 
gevangenis gebouwd van duplo op de 
grond en de zitbank was Engeland. Daar 
moesten de gevangenen naartoe zien te 
ontsnappen. Maar voor de poort van de 
gevangenis stond een gigantische pop die 
dienst deed als bewaker.
Toen ik terugkwam van de wc zag ik alle 
duplogevangenen op de bank zitten. Ze 
waren dus vrij makkelijk in Engeland 
aangekomen.
‘Hoe kan dat nou?’ vroeg ik. ‘Hoe zijn ze 
daar terecht gekomen? Hoe zijn ze voor
bij Harry (we hadden de bewaker Harry 
genoemd) gekomen?’
‘Harry had hoofdpijn,’ zei ze. ‘Dus die is 
naar huis gegaan.’
Ik had het niet kunnen bedenken, omdat 
ik me geen wereld kon herinneren waarin 
Harry hoofdpijn zou hebben en naar huis 
zou gaan.
Net zoals ik me geen wereld kan her
inneren waarin iemand je omduwt en 
je daarna weer samenwerkt, maar mis
schien ging dat vroeger wel zo. In de kleu
terklas. Toen we elkaar nog meer nodig 
hadden. Ruzie maken, maar tegelijkertijd 
doorgaan met samenwerken.
Ik vroeg me af of mijn ‘probleem’ met 
de dramaturgie iets zegt over het leven 
of over hoe we verhalen vertellen in dat 
leven.
Ik bedoel dit: mis ik een bedrijf in het 
toneelstuk omdat toneelstukken zo wer
ken of omdat het leven zo werkt?
De kinderen in de zaal zaten minder op 
hun stoel te draaien dan ik, maar ik weet 
niet precies wat dat zegt.
Misschien omdat kinderen zelf hele 
dagen bezig zijn met spulletjes te ver
plaatsen in een woonkamer, om de dag 
erna aanzienlijk veel tijd te besteden alle 
spulletjes weer terug te verplaatsen. En 
herkennen hoe dat gaat.
Niet dat volwassenen niet voortdurend 
bezig zijn met hetzelfde, met het ver
plaatsen van spulletjes bedoel ik, zij 
het op grotere schaal, maar misschien 
proberen we te verdringen dat dat even 
onzinnig is als in een huiskamer spullen 
verplaatsen.
Ik vroeg me af: moet er een (talige) 

dramaturg komen om het verhaal ‘klop
pend’ te maken, of kan dit juist een 
manier van kijken openbreken?
Ook bij deze voorstelling was er een 
daverend applaus en de performers ston
den hijgend te buigen. Ook de kinderen 
gingen op hun stoelen staan. Ik was zo 
nieuwsgierig naar wat ze hadden gezien. 
Misschien zichzelf, de wereld waarin ze 
leven, waarin conflict en harmonie elkaar 
in een snel tempo haast ongemerkt 
opvolgen.
En zouden ze weten dat ze zich dit later 
niet meer zullen herinneren? Net als ik 
nu. Nadat ze geleerd hebben over alles 
te praten. Zouden ze zich dit nog kun
nen herinneren straks, wanneer hun 
hoofd boven hun lichaam is uitgegroeid. 
Zouden ze weten dat ze spelende licha
men hadden, waarin uitputting, pijn en 
plezier zo dicht bij elkaar liggen dat ze 
ononderscheidbaar zijn.
Ik weet het niet, maar tijdens het 
applaus, waarbij de makers elkaars hand 
vasthielden en naar adem hapten, was 
ik blij dat er geen verhaal was, dat het 
niet ergens was geëindigd zoals verhalen 
dat doen, maar dat we in dit volle licht, 
in deze lege zaal, een tijdje naar elkaar 
stonden te kijken, alsof alles daarmee 
opnieuw kon beginnen als we maar weer 
adem hebben.

Toen ik een vriend vertelde 
dat ik bezig was met het 
schrijven van een essay 
voor dit blad, stuurde hij 

me een interview door dat was versche
nen in CircusMagazine #44. Het was een 
interview met Danny Ronaldo met de kop 
‘Natuurlijk kan circus de wereld redden’.
Ik wist niet precies of het zijn aanname 
was, of dat het hem was gevraagd en 
hij daar vervolgens ja op had gezegd. 
Doorgaans word ik verdrietig van zo’n 
kop, omdat het meestal kwetsbare dingen 
zijn zoals kunst en vrijwilligersinitiatie
ven die moeten antwoorden op de vraag 
‘of het de wereld kan redden’. En meestal 
is het weer te zwaar en het tentdoek te 
dun om dat hard te maken. Zijn de din
gen die zich in die tent afspelen te fragiel 
om dat hard te maken.
Nadat ik dat interview had gelezen ging 
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ik naar de voorstelling. Ik stond in de 
stromende regen in de rij voor de circus
tent, in een woonwijk van Houthalen
Helchteren. Het publiek was ongeveer 
iedereen. Slecht ter been zijnde bejaar
den, opgewonden kinderen, pubers, 
nieuwkomers, slechthorenden, kritische 
theaterkijkers. Ik stond een paar weken 
daarvoor ook met een heel gemengd 
publiek in de rij om in te stappen voor 
een bus naar Londen, maar toch was het 
niet vergelijkbaar.
Het rook binnen naar hooi, het publiek 
was rumoerig en het personage verdrie
tig. Soms hoorde je de regen op het tent
doek en dan dacht ik aan schuilen.
Ik weet niet of het daarom was dat ik na 
de voorstelling Danny Ronaldo gelijk gaf. 
Dat die voorstelling daar op dat moment 
even de wereld redde.
Alhoewel ‘de wereld redden’ een weinig 
precieze formulering is. Dat zou sug
gereren dat we de wereld integraal ‘op 
het droge kunnen trekken’, zoals een 
drenkeling.
Dat je – zoals Boeddhisten die de vier 
geloften van de Bodhisattva’s hebben 
afgelegd – zweert, of erger, pretendeert 
om het lijden in de wereld op te heffen. 
Maar dat was het niet. Niks aan die voor
stelling suggereerde dat het leven geen 
pijn doet.
De hele voorstelling lang werd hij 
omringd door de graven van zijn familie, 
hij stond erop, waarmee hij met zijn beide 
benen in het verdriet leek te staan, wat 
me een mooie manier van staan leek.
En misschien heeft ‘de wereld redden’ 
wel daarmee te maken. Door de wonder
lijke combinatie van universele humor en 
universele melancholie, was er een soort 
gelijktijdigheid in het publiek die nodig 
is om het een beetje vol te houden op de 
planeet. Je moet af en toe het gevoel heb
ben dat je iets met de mensen om je heen 
op straten en pleinen te maken hebt.
Wij hadden die avond iets met elkaar te 
maken. Dat klinkt misschien wat mager, 
en zeker niet als iets wat de wereld zou 

kunnen redden, maar in een wereld die er 
meer en meer op wordt ingericht zo min 
mogelijk met elkaar te maken te hebben, 
was zo’n avond in die tent bijna een uit
stervende ervaring van gemeenschap.
Wat geen uitsluitend prettige ervaring 
is. Ik heb me best gestoord aan mensen 
om me heen, omdat ik ze te luid of dan 
weer te stil vond, maar daar gaat het niet 
om. Het gaat erom dat Danny Ronaldo 
een zeldzaam soort gelijktijdigheid weet 
te creëren die ons heel even uit onszelf 
haalt. En dat ik daardoor heel even het 
gevoel heb dat ik op begrafenissen ook 
heb. We’re in this together. We moeten er 
samen uitkomen.
Door die avond naar hem te kijken, door 
te zien hoeveel uren, misschien wel 
jaren zijn gaan zitten in het oefenen, 
van jongleren, het laten mislukken van 
jongleren, het geven van extreem veel 
melancholisch plezier, begreep ik even 
niet waarom mensen naar mars zouden 
willen gaan. Als je op de planeet aarde 
van pijn schoonheid kan maken. En daar 
dan samen in bent.
En je kunt natuurlijk niet hardmaken dat 
circus de wereld kan redden. Maar mis
schien is dat juist waar het over gaat. Kan 
circus alles wat hard is, de zachtheid, de 
kwetsbaarheid en de immense vreugde 
van een lichaam teruggeven. ✶
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