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Testament Jeanne Brabants legt
falend erfgoedbeleid bloot
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“Als er een Letterenhuis bestaat, moet er ook een Danshuis komen”, dat zei Jeanne Brabants op
haar sterfbed. De laatste wens dat haar archieven niet versnipperd zouden raken, zorgt voor onrust
in de sector. Het bewaren van roerend cultureel erfgoed is in Vlaanderen zeer slecht geregeld . Ook
de hartenkreet van Brabants dat ‘haar’ Koninklijk Ballet van Vlaanderen nooit had mogen
samensmelten met de Vlaamse Opera, komt hard aan. Jeanne Brabants wordt vandaag begraven.

Een opvallend lucide Jeanne Brabants sprak duidelijke
taal in haar ‘testament [https://www.apache.be/2013/12
/31/het-testament-van-jeanne-brabants-oermoeder-
van-de-vlaamse-dans/] ‘ dat twee dagen voor haar dood
op 2 januari op Apache.be verscheen. Ze wilde absoluut
nog haar bezorgdheid uiten over het lot van haar
artistieke nalatenschap.

De archieven van Jeanne Brabants, zijn momenteel over
vier plaatsen verspreid: bij haar thuis, in het Antwerpse
stadsarchief (FelixArchief), in de Koninklijke Balletschool
van Antwerpen en in het Letterenhuis. Brabants betreurde
die versnippering en maakte zich ernstige zorgen over de
toekomst van al dat danserfgoed. Vóór 2002 was de
situatie duidelijker. Het huidige Letterenhuis in Antwerpen
was toen nog het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven (AMVC). Daarna werd de focus beperkt tot
literatuur.

“Jeanne Brabants heeft vroeger een deel van haar archief
overgemaakt”, zegt Leen Van Dijck, directeur van het Letterenhuis [http://www.letterenhuis.be
/mdn.net] . ”Toen het AMVC Letterenhuis werd, ontstond er een vacuüm: wat moest nu de
bestemming worden van de archieven van de podiumkunsten, van de muziekgezelschappen, van de
heemkundige kringen… Allemaal zaken die vroeger hun weg vonden naar het AMVC, maar waarvoor
we helemaal geen mensen en middelen hadden om dat allemaal te bewaren of te ontsluiten.”

Leen Van Dijck kende de droom van Jeanne Brabants op een ‘Danshuis’ op te richten. “Die droom
was niet erg realistisch. In deze tijd van schaarste is het ondenkbaar dat er een Danshuis kan
ontstaan. Voor haar omvangrijke archief was het Letterenhuis om evidente redenen niet meteen een
optie als bewaarplek, en toen is stilaan het FelixArchief [http://www.FelixArchief.be/] in het plaatje
verschenen. Het was niet de ‘volle goesting’ van Jeanne, maar de idee dat haar archief zou
samenblijven, stemde haar toch positiever. Ik begrijp de verbeten droom en het gevecht van Jeanne
Brabants heel goed. Maar niet alleen de dans staat in de kou, alle theaterarchieven zullen, in het
beste geval, worden verspreid over de diverse stadsarchieven”.
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Braakland
Van Dijck:
‘Die droom was niet erg realistisch. In deze tijd van schaarste is het ondenkbaar dat er
een Danshuis kan ontstaan’

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) is bevoegd voor cultureel erfgoed. Haar
woordvoerder Patrick Verstuyft wijst op de regels die binnenkort van kracht worden in het nieuwe
Kunstendecreet [http://www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/699788-Kunstendecreet.html] . “Wat
de archieven van de Vlaamse kunstinstellingen betreft, zijn we van mening dat de instellingen zelf
moeten instaan voor hun archief, dat houdt een archief levend. Bovendien, zo stelt het decreet, moet
traditie worden gebruikt en ingezet voor vernieuwing. Bijvoorbeeld in de beheersovereenkomst met
het Koninklijk Ballet van Vlaanderen [http://www.koninklijkballetvanvlaanderen.be/]  staat
nadrukkelijk dat ze hun mooie bibliotheek als een open huis ook ter beschikking van anderen
moeten stellen.”

Dat biedt natuurlijk weinig soelaas voor de archieven van Jeanne Brabants. Het kabinet wijst onder
meer op de rol van de stadsarchieven. Daarnaast zijn er erkende archiefinstellingen die vaak
verbonden zijn (waren) aan de zuilen zoals het KADOC en het AMSAB.

Wat betreft de stadsarchieven is het archiefdecreet van minister van Binnenlands Bestuur Geert
Bourgeois (N-VA) van toepassing. Diens woordvoerder, Kris Snijkers wijst erop dat niets een
stadsarchief verhindert om ook culturele archieven te bewaren en te ontsluiten. “Toch is het cultureel
erfgoed natuurlijk een zaak voor de minister van Cultuur.”

Na de profielverscherping van het AMVC-Letterenhuis kreeg het theatersteunpunt Vlaams
Theaterinstituut [http://vti.be/] , veel vragen om ook een rol te spelen in het bewaren van erfgoed. Er
waren wel wat projecten waarbij theatererfgoed werd geïnventariseerd, maar het VTi is toch vooral
een instelling die het huidige landschap bestudeert, beleidsondersteuning biedt en ook een erg
uitgebreide documentatiedienst heeft.

Ook wat daarmee moet gebeuren is niet zo duidelijk. Zo wordt het VTi samen met de andere
sectoriële steunpunten (het Muziekcentrum en BAM – Instituut voor Beeldende Audiovisuele en
Mediakunst) afgeschaft. Ze zullen binnenkort opgaan in één groot kunstensteunpunt. Maar het
decreet voorziet niet dat het nieuwe steunpunt zich ook met erfgoed gaat bezighouden.

Het VTi publiceerde eind 2012 wel een zeer interessant nummer van Courant [http://vti.be/nl/over-
vti/publicaties/courant-102-podiumerfwat-de-toekomst-van-het-podiumkunstenerfgoed] waarin de
problematiek grondig werd belicht.

Ook het Vlaams Instituut voor de Archivering en Ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) dat
wellicht in de nieuwe Gentse stadsbibliotheek (‘De Krook [http://www.dekrook.be/] ‘) wordt
ondergebracht, zal maar weinig soelaas bieden. Daar worden enkel bits en bytes en geen fysieke
archieven of voorwerpen bewaard.

Kortom: het cultureel erfgoedlandschap in Vlaanderen is vooral een braakland.

Philip Heylen
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Jeanne Brabants (Foto RV)

Bleef het vanuit de hoek van de Vlaamse Regering oorverdovend stil na de noodkreet van Jeanne
Brabants, dan was er wel de Antwerpse cultuurschepen Philip Heylen (CD&V) die vlak na haar
overlijden verklaarde dat hij het idee van een Danshuis erg genegen is. Op Radio2
[http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten
/140203_Danshuis_Heylen] zei hij dat hij – zoals Jeanne Brabants gevraagd had – wil praten met
verschillende partners “om te bekijken of haar laatste wens gerealiseerd kan worden”.

Het zou dan gaan om archieven, maar het zou ook een plek zijn waar beeldmateriaal
getoond zou worden, waar mensen ondergedompeld zouden worden in de magische
wereld van de dans. Dat is een droom die ze altijd gehad heeft. Ik ben dat idee genegen.
We moeten eens kijken, ook met andere partners, of het in Antwerpen of in Vlaanderen
haalbaar is dat we een huis van de dans zouden kunnen openen.

Aangezien het Antwerpse FelixArchief een hoofdrol zal
moeten spelen in de bewaring en ontsluiting van de
collectie-Brabants, lijkt Heylen alvast de geknipte politieke
gezagsdrager om dit project te schragen. Het FelixArchief
bewaart nu al de archieven van de Koninklijke
Nederlandse Schouwburg (nu Toneelhuis). Toch zei
Giovanna Visini, verantwoordelijke voor de private
archieven bij het FelixArchief in Courant dat er steeds
meer gezelschappen komen aankloppen bij haar omdat
heel wat van hen ophouden te bestaan:

Dat is trouwens niet altijd even gemakkelijk.
Archieven opnemen is niet zozeer een probleem,
maar voorwerpen wel. We proberen hiervoor naar
geschikte partners binnen de stad te zoeken,
maar we merken dat iedereen kampt met
plaatsgebrek. Voor een recent geschonken
theaterarchief zijn we overeengekomen met de
schenker dat we de voorwerpen fotograferen en
die foto’s bewaren. Het is geen volwaardige
vervanging voor het bewaren van de voorwerpen
zelf, maar in dit geval was het het meest haalbare.
Verder zal een kleine selectie voorwerpen worden
bewaard door het MAS.

De vraag is dus groot en de middelen beperkt. En veel
beterschap is er niet in zicht. Erfgoed is traditioneel het ondergeschoven kindje van het Vlaamse
cultuurbeleid en daar is tijdens deze legislatuur weinig aan veranderd. Sterker nog, de nieuwe regels
van het kunstendecreet en de draconische besparingen die Vlaanderen oplegt aan de lokale
besturen laten weinig ruimte voor optimisme.
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Dromen van een Dans- en/of Theaterhuis of -museum staat ook haaks op de tijdsgeest. In
Nederland werd het Theatermuseum zelfs volledig afgeschaft. Ook voor andere sectoren zoals
muziek, heemkunde, strips,… is er geen enkele wettelijke basis om aan professioneel erfgoedbeleid
te doen.

Het Firmament
Toch is er nog een sprankeltje hoop. Sinds 2012 is de vzw Het Firmament
[http://www.hetfirmament.be/] erkend als “landelijk expertisecentrum voor het erfgoed van de
podiumkunsten”. De vereniging ontstond in Mechelen uit De Centrale voor Poppenspel die in 1968
werd opgericht door pionier Jef Contryn. Na een tijdje gefungeerd te hebben als koepelorganisatie
voor figurentheater en expertisecentrum voor figurentheatererfgoed, werd de werking verruimd naar
alle podiumkunsten.

Op de website drukt het Firmament het zelf zo uit:

Er zijn veel mogelijke metaforen om de rol te duiden van een expertisecentrum. Een
ervan is die van bruggenbouwer tussen netwerken. Met dat beeld voor ogen wil Het
Firmament zich toeleggen op het ontwikkelen én verbinden van ‘erfgoednetwerken’. Met
een ploeg van drie medewerkers moet Het Firmament hierin vooral complementair
werken en inspelen op mogelijke lacunes en hiaten.

Een van die medewerkers is Staf Vos (33) en hij speelt een belangrijke rol in het verhaal van Jeanne
Brabants. Vos maakte een doctoraat over de geschiedenis van de Belgische dans. Zijn boek Dans in
België stopt in 1940, ongeveer het moment waarop Jeanne Brabants op het voorplan trad. Jeanne
Brabants hoopte dat Staf Vos zich ook zou gaan verdiepen in de periode 1940–1980.

De vraag is groot en de middelen beperkt. En veel beterschap is er niet in zicht. Erfgoed
is traditioneel het ondergeschoven kindje van het Vlaamse cultuurbeleid

“Ik heb daarover met Jeanne Brabants inderdaad gesproken”, zegt hij. “En ik ben blij dat de
problematiek van het podiumkunstenerfgoed eindelijk op de agenda komt. Wij hopen vanuit onze
vereniging in elk geval het debat te stimuleren. Lang heeft in Vlaanderen de idee bestaan dat het
theater en de dans in onze contreien pas na 1980 echt betekenisvol werden. De laatste jaren is er
echter steeds meer aandacht voor de geschiedenis van onze podiumkunsten.”

Vos wil het enthousiasme wel wat temperen. “Het is weinig waarschijnlijk dat er snel geld zal worden
gevonden voor een Danshuis zoals Philip Heylen dat beschrijft. Maar het zou fijn zijn als bestaande
instellingen – zoals het FelixArchief – het voortouw zouden nemen. Antwerpen is altijd een theater-
en danshoofdstad geweest. Het zou dus logisch zijn dat ze zich daar concentreren op het
podiumkunstenerfgoed.”

In een persmededeling beloofde Het Firmament gisteren dat het:

in nauw overleg met de familie van mevrouw Brabants en met alle betrokkenen
ondersteuning wil bieden bij de zorg voor haar archief en bibliotheek. De ontsluiting van
deze collectie kan een stimulans zijn tot wetenschappelijk en artistiek onderzoek over
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dans in Vlaanderen. Hopelijk inspireert dit ook om andere dans- en theatercollecties te
bewaren en nieuw leven in te blazen.

Het Firmament werkt momenteel ook aan een bevraging van alle erfgoedspelers om zo in kaart te
brengen waar er zich nog waardevol materiaal bevindt. “Zo willen wij in april een virtueel
Podiumkunstenhuis lanceren,” zegt Staf Vos. “Op deze website kan iedereen zien waar zich precies
welke archieven of stukken bevinden. Dat is al een eerste belangrijke stap.”

Ballet
Jeane Brabants uitte in haar laatste interview niet alleen haar bekommernis over haar archief, maar
ook over de toekomst van ‘haar’ Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Dat werd – na een turbulente
periode – ondergebracht bij de Vlaamse Opera. De hartenkreet dat het die beslissing van Joke
Schauvliege was die haar ziek gemaakt heeft, kwam hard aan.

De minister reageerde na het overlijden van Jeanne Brabants met een geruststellende mededeling:

Jeanne Brabants vond het heel belangrijk dat ballet als een volwaardige en autonome
discipline verder zou worden uitgebouwd in de eengemaakte organisatie van Opera en
Ballet. Die fusie, die sedert 1 januari, haar eerste werkingsjaar is ingegaan, stelt de
toekomst van zowel het Ballet als de Opera veilig. Beide krijgen ruimere mogelijkheden
door meer gebruik te maken van de speelplekken in de Opera van Gent en Antwerpen,
een nog sterkere muzikale begeleiding, een efficiëntere marketing …
Haar nalatenschap van het Ballet waar Jeanne Brabants zich tot op het laatste zeer
intens voor engageerde, zal voortleven in de nieuwe organisatie: artistiek op eigen
benen, en gemanaged als een performante, eigentijdse instelling. Twee zielen, één
gedachte.

Wilfried Eetezonne, woordvoerder van de Vlaamse Opera bevestigt dat de fusie tussen de Vlaamse
Opera en het Koninklijk Ballet Vlaanderen “in volle voorbereiding” is. “Ze zou eind januari rond
moeten zijn”, zegt hij. “Ondertussen werken beide huizen volop verder aan hun seizoen. De twee
vorige producties van het Koninklijk Ballet Vlaanderen waren een publiekssucces met uitverkochte
zalen en ook de voorstelling van The Return of Ulysses in de Warande in Turnhout was volledig
uitverkocht. De volgende productie Romeo & Julia ziet er eveneens veelbelovend uit.”
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De nieuwe productie van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen

De fusie van de opera en het ballet kwam er niet zonder slag of stoot. In het Vlaamse parlement
kreeg Joke Schauvliege aanvankelijk de wind van voren, vooral van coalitiepartner sp.a. Die kritiek
lijkt nu verstomd. Schauvliege nam ook alle schulden (bijna 800.000 euro) over zodat de Vlaamse
Opera niet met een vergiftigd geschenk werd opgezadeld. Aan het hoofd van Opera en Ballet kwam
Lena De Meerleer te staan, decennialang aan de slag bij de VRT en lange tijd getipt als VRT-baas.
Onder haar opereren twee artistieke directies: Assis Carreiro voor het ballet en Aviel Cahn voor de
opera.

Toch blijft de vraag of het ballet ooit zijn grandeur en internationale faam van vroeger zal kunnen
herwinnen. Met een budget van minder dan zes miljoen euro, behoort de instelling tot de kleintjes in
het landschap. Het Nationale Ballet van Nederland doet het met het dubbele van dat bedrag.

De keuze om het ballet onder te brengen bij de opera hangt samen met de keuze om
het gezelschap vooral in Vlaanderen een rol te laten spelen

De keuze om het ballet onder te brengen bij de opera hangt samen met de keuze om het gezelschap
vooral in Vlaanderen een rol te laten spelen. Eric Antonis, nog steeds een zwaargewicht binnen
CD&V wanneer het over cultuurbeleid gaat, formuleerde het in januari 2011 als volgt in een
hoorzitting [http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2010-2011/g870-3.pdf ] in het Vlaamse
parlement:

De ambitie van het Ballet van Vlaanderen om te concurreren met de grote buitenlandse
dansgezelschappen kan bij gebrek aan middelen niet waargemaakt worden, in
tegenstelling tot de spreiding over Vlaanderen met wat kleinere voorstellingen.

Als de Vlaamse dans internationale ambities wil koesteren, dan moeten volgens hem vooral Wim
Vandekeybus, Alain Platel, Anne Teresa De Keersmaeker, Sidi Larbi Cherkaoui en Meg Stuart
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gesteund worden. “Zij reizen de wereld rond met hun producties en worden gevraagd op grote
festivals. Ik pleit ervoor om dit te omarmen.”

En zo blijft het onduidelijk in hoeverre de erfenis van Jeanne Brabants in goede handen is. Het was
precies de opmars van de ‘postmoderne’ dans van De Keersmaeker en co. die de crisis bij het Ballet
van Vlaanderen veroorzaakte. Een deel van de middelen die decennialang alleen naar het ballet
waren gegaan werden – logisch – opgeëist door jonge dansers die vaak door de kunstencentra (en
dan vooral het Stuk in Leuven) groot werden gemaakt. Nu, dertig jaar later, behoren deze
choreografen tot de wereldtop waardoor ze nog uitdrukkelijker aanspraak maken op een nog groter
deel van de subsidiepot.

Deze querelle des anciens et des modernes is dus nog steeds niet voorbij, al lijkt het duidelijker dan
ooit wie er aan de winnende hand is.

Volg Apache.be

Mis niets van Apache.be. Schrijf u in voor onze wekelijkse nieuwsbrief [https://www.apache.be
/nieuwsbrief/] , word fan op Facebook [https://www.facebook.com/Apache.be] en volg ons op
Twitter [https://twitter.com/Apache_BE/] .

Over dit artikel
Bron Apache News Lab [http://apache.be]
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