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Inleiding  

‘Gezocht: stagiaire internationalisering,’ lees ik.  

‘Stichting Nieuwe Helden is een flexibele projectorganisatie die sinds 2008 kunstprojecten 

voor de publieke ruimte produceert. (…) 

Vanwege de ambitie van Nieuwe Helden om nog meer internationaal te werken richten we 

ons het komende jaar op het uitbouwen van ons internationale netwerk en verkoop van onze 

projecten in het buitenland.  

(…) heb je zin om samen met ons de wereld te veroveren?’1 

Dat heb ik. De energie van Nieuwe Helden is tegelijkertijd aanstekelijk en 

afschrikwekkend; de drang om iets teweeg te brengen immens. En dan het liefst: ‘ont-

moeting’, een moment waarop je niet moet, maar de tijd krijgt om te zijn, het samen niet te 

weten, in de publieke ruimte.2  

Nieuwe Helden kijkt onverschrokken de wereld in, ziet grote verschuivingen en 

ontwikkelingen en springt daarop in. Ze is een kind van haar tijd. Een kind dat opgewonden 

raakt van alles wat ze om haar heen ziet, wil ontdekken, mee wil doen, steeds beter weet wat 

ze wil, dat soms ook twijfelt en bang is, maar dat vooruit blijft rennen. Wat betekent het om in 

deze tijd een kind van je tijd te zijn? Welk tijdperk rent zij in?  

Het tijdperk van het metamodernisme, stellen cultuurwetenschapper Timotheus 

Vermeulen en filosoof Robin van den Akker. En kinderen van deze tijd houden van 

schommelen. Schommelen tussen enthousiasme en ironie, hoop en melancholie, naïviteit en 

bewustzijn, empathie en apathie, eenheid en veelheid, totaliteit en fragmentatie, zuiverheid en 

dubbelzinnigheid; kortom, schommelen tussen het postmoderne en het moderne.3    

Er zijn natuurlijk nog veel andere mogelijke antwoorden op de vraag in welke tijd we 

ons bevinden, met andere woorden, waar het postmodernisme plaats voor heeft gemaakt. De 

meeste van deze concepten baseren zich op technologische vooruitgang en vergroten 

                                                           
1 Stichting Nieuwe Helden. ‘Stage Internationalisering (vacature).’ Officiële website Stichting Nieuwe Helden. 
<http://stichtingnieuwehelden.nl/stichting-nieuwe-helden-nieuws/stage-internationalisering-vacature/> Op: 
17.10.2015. 
2 Stichting Nieuwe Helden. ‘Over Stichting Nieuwe Helden.’ Officiële website Stichting Nieuwe Helden.  
<http://stichtingnieuwehelden.nl/over-nieuwe-helden/> Op: 18.10.2015.  
3 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 6. 
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elementen van het postmodernisme uit, terwijl een herstructurering van het postmodernisme, 

zoals Vermeulen en Van den Akker bieden, treffender lijkt.4  

Daarnaast geven Vermeulen en Van den Akker aan geleerd te hebben van de fout die 

kunstcriticus Nicolas Bourriauds (1965) maakt. In zijn theorie van het altermodernisme 

verwart hij epistemologie en ontologie en presenteert uitleg en ervaring als een en hetzelfde. 

Vermeulen en Van den Akker besteden bewust aandacht aan dit onderscheid. Ook voor het 

metamodernisme is de ervaring het uitgangspunt, de theorie van het metamodernisme komt 

voort uit een reeks observaties. Het verbindt hedendaagse trends en neigingen in maatschappij 

en esthetiek die anders niet te vatten zouden zijn (in ieder geval niet vanuit postmodern 

perspectief). 5  

Vermeulen en Van den Akker pretenderen echter niet een afgebakende theorie van 

onze tijd te hebben gevonden – iets dat überhaupt onmogelijk is. Met Notes on 

Metamodernisme nodigen de wetenschappers uit tot debat.6 Ik neem die uitnodiging aan en 

hoop iets toe te voegen aan de overdenkingen over de transitie-periode waarin we ons 

momenteel lijken te bevinden. Een van de tekenen dat we ons in een overgangsfase bevinden 

is het feit dat we worden geconfronteerd met verschillende crisissen die gepaard gaan met 

grote (politieke) onrust: de kredietcrisis, de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis... Het woord 

crisis is ontleent aan het Latijn en betekent ‘beslissende ommekeer.’7 Ook in de kunsten lijkt 

het tijd voor zo een keerpunt. Nieuwe generaties kunstenaars vinden een nieuwe toon en 

nieuwe manieren om zich uit te drukken. Zo ook Nieuwe Helden. Hopelijk biedt mijn scriptie 

inzicht in de kunstpraktijk van Nieuwe Helden en komt in mijn verhaal het belang van 

organisaties als Nieuwe Helden voor de (huidige) samenleving naar voren.     

Stichting Nieuwe Helden is nieuwsgierig naar de tijd waarin we leven, naar wat het 

betekent nu te leven. In het project In Search of Europe. Discovering the Self doet artistiek 

leider Lucas De Man hier expliciet onderzoek naar. Hij ziet overeenkomsten met de vorige 

kantelperiode, de omslag van de Middeleeuwen naar de Renaissance en verdiept zich in de 

ideeën van de grote denkers van toen zoals Erasmus, Thomas Moore en Luther. Hun waarden 

                                                           
4 Een aantal van deze andere post-postmodernismes komen aanbod in het eerste hoofdstuk van deze scriptie.  
5 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 3-4. 
Zie voor de theorie van Bourriauds: Bourriaud, N. ed. Altermodern. Tate Triennal 2009. Londen: Tate publishing, 
2009.  
6 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 2. 
7 Philippa, M., F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs. Etymologisch woordenboek van het 
Nederlands. Amsterdam, 2003-2009. 
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hebben Europa bepaald en veel van hun ideeën en zijn nog altijd actueel. Die bagage neemt 

De Man vervolgens mee als hij in de zomer van 2015, samen met onder andere journalist 

Tomas Vanheste en een camerateam, Europa in trekt om meer dan twintig visionairs, 

creatieve breinen, van nu te vragen naar hun kijk op hoe wij leven en hoe ze van daaruit een 

(betere) samenleving vormgeven. Deze reis inspireert onder meer tot het theatrale reisverslag, 

De Man door Europa. Nieuwe Helden werkt nog aan de volgende onderdelen binnen het 

project, namelijk aan een documentaire(reeks) en samen met scenograaf Pascal Leboucq aan 

installatiekunstwerk WOLK.8  

Het project In Search of Europe is wat betreft inhoud, vorm en werkwijze 

representatief voor waar Nieuwe Helden voor staat. Dit project vormt daarom een casestudy 

in mijn scriptie waarin ik op zoek ga naar het antwoord op de volgende onderzoeksvraag: in 

hoeverre passen de doelstellingen van Stichting Nieuwe Helden anno 2015, geïllustreerd aan 

de hand van hun project In Search of Europe, in het cultuurfilosofisch kader van het 

metamodernisme?  

Vanuit een cultuurbeschouwende invalshoek worden literatuuronderzoek, interviews 

en observerend participeren ingezet om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag. 

Notes on Metamodernism (2010) is de eerste beschrijving en toelichting op het discours van 

het metamodernisme en vormt de basis voor het schetsen van het theoretische kader van mijn 

onderzoek. Dit wordt verder aangevuld door artikelen over de huidige gevoelsstructuur, onder 

andere van de Metamodernism webzine.9  

Om een goed beeld te krijgen van de doelstellingen van Nieuwe Helden, zet ik niet 

alleen mijn ervaring als stagiaire internationalisering bij de Stichting in, maar ook het eerdere 

wetenschappelijke onderzoek dat naar Nieuwe Helden is gedaan (de bachelorscriptie Stichting 

Nieuwe Helden en de publieke ruimte Ont-moeting veroorzaken van P. Eikelenboom en K. 

Eldering’s Masterscriptie Cultureel Ondernemerschap 3.0. Hoe creatief is de culturele 

sector?).10 Ook het deel van het ondernemingsplan 2017-2020 dat al geschreven is vormt een 

                                                           
8 Op de officiële website van In Search of Europe kun je de voortgang van het project volgen. Zie: 
<www.insearchofeurope.eu> 
9 Dit is het onderzoeksplatform onder redactie van Robin van den Akker, Nadine Feßler, Alison Gibbons, Hila 
Shachar, Luke Turner en Timotheus Vermeulen voor het in kaart brengen en analyseren van alle soorten 
veranderingen in de hedendaagse cultuur.  
10 Eikelenboom, P. Stichting Nieuwe Helden en de publieke ruimte Ont-moeting veroorzaken. Bachelorscriptie 
Universiteit van Amsterdam, 2013.  
Eldering, K. Cultureel Ondernemerschap 3.0. Hoe creatief is de culturele sector? Master thesis Universiteit 
Utrecht, 2013. 
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bron.11 Daarnaast is een tekst als Staat van de Creatieve Stad van Lucas De Man relevant, 

omdat dit een belangrijke stap vormt in het formuleren van waar Nieuwe Helden voor staat.12  

Er is een schat van informatie beschikbaar over het project In Search of Europe, waar 

ik natuurlijk dankbaar gebruik van maak. Een greep uit het aanbod: de artikelenreeks van De 

Correspondent door Tomas Vanheste (die mee was op reis), videoblogs, het artikel 5 battles 

van een creatieve generatie dat De Man naar aanleiding van zijn reis schreef, het script van de 

De Man door Europa en natuurlijk de voorstelling zelf. Daarnaast kijk ik naar een 

subsidieaanvraag voor het volgende onderdeel van het project: de installatie WOLK.13       

Nadat het cultuurfilosofische kader van het metamodernisme is geschetst in hoofdstuk 

één, maken we in hoofdstuk twee nader kennis met Nieuwe Helden. Hoofdstuk drie vormt de 

vergelijking van de kenmerken van het metamodernisme en de doelstellingen van Nieuwe 

Helden. In Search of Europe vormt in dit hoofdstuk een casestudy. Hoe zien we de 

doelstellingen van Nieuwe Helden en de belangrijkste metamoderne tendenties terug in dit 

project, in het bijzonder in de voorstelling De Man door Europa? We sluiten af met een 

samenvattende conclusie, kanttekeningen en suggesties tot verder onderzoek.  

Nog een noot vooraf: vanwege de beperkte omvang van deze scriptie zal er vaak geen 

ruimte zijn om dieper in te gaan op de complexiteit van veel van de aangehaalde theorieën, 

concepten en begrippen. Die zijn over het algemeen al een versimpeling van de werkelijkheid. 

Ze vormen slechts een hulpmiddel om de wereld om ons heen in kaart te brengen. Het echt 

(be)vatten van de wereld is überhaupt onmogelijk. Dat weerhoudt mij er echter niet van een 

enthousiaste maar bescheiden poging te wagen en stukje van de hedendaagse wereld te 

beschrijven. Welkom op mijn zoektocht, welkom op mijn reis.   

 

  

                                                           
11 Stichting Nieuwe Helden. Ondernemingsplan 2017-2020 in wording. Versie november 2015. (Op aanvraag.) 
12 Man, Lucas de. Staat van de creatieve stad. Uitgesproken op 8 januari 2013. Via: 
<http://stichtingnieuwehelden.nl/2013/08/14/staat-van-de-creatieve-stad/> Op: 17.10.2015. 
13 Stichting Nieuwe Helden. Plan WOLK voor aanvraag Brabant C. November 2015. 
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Hoofdstuk 1: Reistijd: metamodernisme  

‘Let’s just say it: it’s over. (…) The postmodern moment has passed, even if its discursive 

strategies and its ideological critique continue to live on – as do those of modernism – in our 

contemporary twenty-first century world (…) historical categories like modernism and 

postmodernism are, after all, only heuristic labels that we create in our attempts to chart 

cultural changes and continuities. Post-postmodernism needs a new label of its own, and I 

conclude, therefore, with this challenge to readers to find it – and name it – for the twenty-

first century.’  

- Linda Hutcheon, The politics of postmodernism.14 

 

In 2010 komen cultuurwetenschapper Timotheus Vermeulen en filosoof Robin van den Akker 

met hun antwoord op de hierboven geciteerde oproep van ‘postmodernisme-expert’ Linda 

Hutcheon (1947), waarmee ze haar boek The Politics of Postmodernism besluit. In Notes on 

Metamodernism beschrijven Vermeulen en Van den Akker voor het eerst de kentering in 

denken en doen in kunst en maatschappij vanaf de jaren ’00 die zij metamodernisme noemen. 

De ontwikkelingen die zij omschrijven worden gekenmerkt door de schommeling tussen een 

‘typisch moderne’ toewijding en enthousiasme en een karakteristiek postmoderne 

afstandelijkheid en ironie.15 

Het metamodernisme is geen filosofie, beweging of register van de hedendaagse 

esthetiek, zoals soms onterecht gedacht wordt. Het is een gevoelsstructuur.16 Dit hoofdstuk 

begint met een uitleg van dat begrip. Daarna wordt uitgelegd waarom Vermeulen en Van den 

Akker juist voor de naam ‘metamodernisme’ kiezen. Om het metamodernisme te begrijpen 

moeten we vervolgens eerst iets meer weten over waar het zich toe verhoudt: het modernisme 

en het postmodernisme. Op deze manier wordt hopelijk stap voor stap duidelijk wat deze 

gevoelsstructuur kenmerkt. Vervolgens zal ik de vijf belangrijkste tendenties die tot nu toe 

gesignaleerd zijn binnen het metamodernisme op een rijtje zetten. Tenslotte plaats ik nog een 

aantal kanttekeningen bij de theorie van het metamodernisme, waarbij ik ook een aantal 

andere antwoorden op de vraag van Hutcheon noem.  

                                                           
14 Hutcheon, L. The Politics of Postmodernism. New York en Londen, 2002: 156.  
15 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 2. 
16 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Misunderstandings and clarifications, Notes on ‘Notes on 
Metamodernism’.’ Metamodernism webzine. 3.6.2015. Via: 
<http://www.metamodernism.com/2015/06/03/misunderstandings-and-clarifications/> Op: 22.11.2015. 
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Gevoelsstructuur 

Zoals gezegd is het metamodernisme geen afgebakende theorie. Het is een omschrijving van 

verschillende ontwikkelingen die sinds 2000 gaande zijn in de Westerse maatschappij en die 

niet meer passen in het sceptische, ironische, nihilistische kader van het postmodernisme. Er 

is een hang naar engagement te zien, een verlangen naar oprechtheid en naar nieuwe (grote) 

verhalen, een hernieuwd enthousiasme en een hervonden naïviteit. Dit is onderdeel van een 

opkomend gevoel waar je niet direct je vinger op kunt leggen en die daarom het best kan 

worden omschreven binnen een gevoelsstructuur.17  

 De term gevoelsstructuur komt van de academicus, romanschrijver en literatuurcriticus 

Raymon Williams (1921-1988). Hij definieerde de term in zijn boek Marxism and Literature 

als ‘a particular quality of social experience […] historically distinct from other particular 

qualities, which gives the sense of a generation or of a period.’ Het duidt dus de heersende 

tijdsgeest aan, de verschillende gedachten die met elkaar wedijveren op een bepaald moment 

op een bepaalde plaats. Dit gevoel wordt misschien (nog) niet letterlijk onder woorden 

gebracht, maar moet gevonden worden door tussen de regels door te lezen. 18  

 Het begrip gevoelsstructuur bevat bewust een (schijnbare) tegenstelling: die tussen 

gevoel (zacht, onmeetbaar) en structuur (hard, meetbaar). De gevoelsstructuur omschrijft de 

heersende sensibiliteit om ons heen waar je niet direct je vinger op kunt leggen, maar die 

gerelateerd is aan structurele veranderingen waar je wel je vinger op kunt leggen (zoals de 

economische crisis). De gevoelsstructuur verschijnt in het gat tussen het geheel van beleid en 

regels en de populaire reactie daarop en in de toe-eigening binnen de kunst. Misschien is de 

gevoelsstructuur van het metamodernisme dus het best af te lezen in de huidige culturele 

praktijken, waarin we inderdaad opmerkelijke verschuivingen zien plaatsvinden. Bijvoorbeeld 

de verschuiving van ironische afstandelijkheid naar oprechte betrokkenheid die uit veel 

hedendaagse kunst spreekt.19  

Ook andere academici gebruiken het concept van de gevoelsstructuur. Zo gebruikt 

Frederic Jameson het voor het beschrijven van het postmodernisme in Postmodernism, or, 

The Cultural Logic of Late Capitalism. Het voordeel van het vangen van verschuivingen en 

                                                           
17 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Een verlangen naar oprechtheid.’ De Groene Amsterdammer, nr. 36 
(05.09.2013): 36-39.  
18 William, R. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press, 1977: 131.  
19 Akker, R. van den. This New Feeling: Metamodernism. (Lezing). 26.06.2015. Londen. Via: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gXud6QfRDPM> Op: 26.11.2015.  
 



7 
 

tendensen in een gevoelsstructuur, is volgens Jameson dat er geen sprake is van het uitwissen 

van verschillen tussen verscheidene heersende gevoelens en gedachtes of van het projecteren 

van een idee van enorme homogeniteit op een historische periode. In plaats daar van is het ‘a 

conception which allows for the presence and coexistence of a range of very different, yet 

subordinate features.’20 

Waarom metamodernisme metamodernisme heet  

Van den Akker en Vermeulen zijn niet de eersten die het woord metamodernisme gebruiken. 

De invulling die ze aan het begrip geven is echter uniek en staat los van hoe de term eerder 

gebruikt is.21 Ze kiezen voor het voorvoegsel ‘meta’, omdat dit de verschillende manieren 

waarop de huidige gevoelsstructuur zich tot het modernisme en postmodernisme verhoudt 

goed omschrijft. In het Grieks-Engelse lexicon verwijst ‘meta’ oorspronkelijk namelijk naar 

begrippen als ‘na’, ‘met’ en ‘tussen’.22 Precies deze begrippen gebruiken Van den Akker om 

respectievelijk de historische, epistemologische en ontologische positie van het 

metamodernisme ten opzichte van het (post)modernisme aan te geven.23 Daarnaast vormt 

‘meta’ ook een verwijzing naar het Platoonse begrip metaxis. Met behulp van de metaxis-

metafoor leggen Van den Akker en Vermeulen de dynamiek van het metamodernisme uit.24 

Voor ik dit verder toelicht, zal ik nu eerst de verschillende posities van het metamodernisme 

ten opzichte van het (post)modernisme uitleggen. 

Geplaatst in de tijd volgt het metamodernisme op het postmodernisme. Dit is de meest 

gebruikte betekenis van het voorvoegsel ‘meta-‘: ‘na’, ‘voorbijgaand aan.’ Belangrijk is dat 

                                                           
20 Jameson spreekt ook wel van een culturele dominant (a cultural dominant.)  
Jameson, F. Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1991: 13.  
21 De term metamodernisme wordt bijvoorbeeld veel gebruikt binnen de literatuurstudies met als startpunt:  
Zavarzadeh, M. ‘The Apocalyptic Fact and the Eclipse of Fiction in Recent American Prose Narratives.’ Journal of 
American Studies. Vol. 9, No. 1 (Apr., 1975): 69-83. 
Zie voor een overzicht en de reactie van Vermeulen en Van den Akker op ander gebruik van de term 
‘metamodernisme’:  
Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Misunderstandings and clarifications, Notes on ‘Notes on Metamodernism’.’ 
Metamodernism webzine. 3.6.2015. Via: <http://www.metamodernism.com/2015/06/03/misunderstandings-
and-clarifications/> Op: 22.11.2015.  
22 Het etymologisch woordenboek van het Nederlands bevestigt dit: ‘Meta- voorv. (…) Internationaal 
voorvoegsel, gebaseerd op het Griekse voorzetsel metá ‘met, te midden van, tussen, achter, na’, dat verwant is 
met → met. (…) Pas vanaf de 17e eeuw worden op grotere schaal in het Neolatijn en de moderne talen 
wetenschappelijke neologismen met meta- gevormd, waarbij het voorvoegsel net als in het Grieks diverse 
betekenissen en betekenisnuances kan hebben. Buiten strikt wetenschappelijk taalgebruik is meta- vooral 
productief in namen van disciplines en wetenschappen; het betekent dan ‘voorbij, op een hoger niveau.’’  
Philippa, M., F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs. Etymologisch woordenboek van het 
Nederlands. Amsterdam, 2003-2009. 
23 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 2. 
24 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 7. 
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Van den Akker en Vermeulen met hun gevoelsstructuur van het metamodernisme het heden 

historisch bezien. De belangrijkste ontwikkelingen die hen opvallen vanaf de eeuwwisseling 

en waarmee ze de opkomst van het metamodernisme verklaren zijn: de drievoudige crisis in 

het Westen - financieel, politiek en ecologisch - en de wijdverbreidheid van het internet 

waardoor generatie y ofwel de e-generation is opgegroeid in een interconnectieve global 

village.25   

Epistemologisch gezien moet het metamodernisme met het (post)modernisme 

geplaatst worden. De epistemologie van het metamodernisme wordt gekenmerkt door een 

‘wat-als’ denken dat kan worden gelinkt aan Kant’s negatieve idealisme.26 Het huidige 

metamoderne discours erkent dat het doel van de geschiedenis - zoals voorgesteld door 

Hegel27 - nooit bereikt zal worden, simpelweg omdat het niet bestaat. Let wel, het neemt een 

houding aan alsof het doel wel zou bestaan. Hiermee krijgt de geschiedenis, die door Francis 

Fukuyama (1952) tot beëindigd werd verklaard, een kickstart. Doordat we doen alsof er een 

doel is, kunnen we namelijk verder schrijven aan het verhaal van de geschiedenis dat gaat 

over de ontwikkeling naar dat doel.28 

Ontologisch gezien schommelt het metamodernisme tussen het moderne en het 

postmoderne. Door te schommelen tussen enthousiasme en ironie, hoop en melancholie, 

naïviteit en bewustzijn, empathie en apathie, eenheid en veelheid, totaliteit en fragmentatie, 

zuiverheid en dubbelzinnigheid, slaat het metamodernisme een brug tussen het moderne en 

postmoderne. Deze oscillatie levert geen balans op, je moet het meer zien als een geslinger 

tussen oneindig veel polen die aantrekken en afstoten.  

                                                           
25 Beuningen, L. M. C. van. Notes on Notes on Metamodernism. De relevantie van de theorie van het 
metamodernisme voor de hedendaagse digitale kunst. Masterscriptie Universiteit Utrecht, 2014: 2. 
Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 5. 
26 Zie: Peters, C. Kant’s Philosophy of Hope. New York: Peter Lang, 1993: 117.  
Kant, I. ‘Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View.’ In: Kant On History. Ed. L. White Beck. 
Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.  
27 Hegels positieve idealistische kijk op geschiedenis stelt voor dat de geschiedenis van de mens zich richting 
een doel beweegt. Doordat tegenpolen steeds botsen en versmelten, zouden uiteindelijk alle tegenpolen 
opgelost zijn. Johann Gottlieb Ficht legde het idee van botsende tegenpolen uit met de triade these-antithese-
synthese.     
28 De verspreiding van de Westerse liberale democratie over de hele wereld na het einde van de Koude Oorlog, 
betekende volgens socioloog, politicoloog en filosoof Francis Fukuyama en andere postmoderne denkers, het 
einde van de geschiedenis, omdat hiermee het doel van de geschiedenis, de opheffing van tegenstellingen, 
behaald was. 
Zie: Fukuyama, F. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992.  
Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 5. 
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Zowel de metamoderne epistemologie (wat-als), als de metamoderne ontologie 

(tussen), zouden opgevat moeten worden als een ‘beide/geen van beide’-dynamiek. Ze zijn 

tegelijk beide zowel modern als postmodern als noch het een of het ander. Om deze dynamiek 

te omschrijven gebruiken Van den Akker en Vermeulen de metaxis-metafoor.29        

 Plato gebruikt het begrip metaxis in zijn Symposion om te omschrijven hoe halfgoden, 

zoals Eros, uit elkaar getrokken worden.30 Als halfgod is Eros zowel goddelijk als menselijk, 

maar vanwege de onmogelijkheid hiervan, is hij het tegelijkertijd geen van beide. Daarom 

slingert hij heen en weer tussen twee werelden. Deze ontologische gespletenheid en dit 

geslinger is ook te zien in het werk van hedendaagse kunstenaars, stellen Van den Akker en 

Vermeulen.31  

Modernisme, postmodernisme, metamodernisme  

De hedendaagse metamoderne mens slingert dus heen en weer tussen de werelden van 

modernisme en postmodernisme. Om het metamodernisme te begrijpen moeten we dus een 

kijkje nemen in die werelden. We kunnen er niet heel diep in duiken. Er zijn boeken vol 

geschreven over de ontwikkeling en de mogelijke betekenissen en filosofische interpretaties 

van modernisme en over het postmodernisme misschien nog wel meer. We richten ons in deze 

scriptie voornamelijk op de kenmerken van de kunstuitingen van beide stromingen die nodig 

zijn om het metamodernisme te begrijpen. Deze kenmerken worden waarschijnlijk het 

duidelijkst wanneer je ze tegen elkaar afzet.32 We houden het bij een beknopte beschrijving 

van de context van modernisme en postmodernisme en geven vervolgens de kenmerken van 

deze gevoelsstructuren én die van het metamodernisme letterlijk schematisch weer.    

                                                           
29 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 5. 
30 In de verschillende lofzangen op Eros, de liefde, waarin in Symposion over verteld wordt komen steeds de 
verschillende kanten van Eros aanbod. Bijvoorbeeld: ‘Eroos, de erotiek, is de hemelse en de voortreffelijke, die 
dan ook afkomstig is van de hemelse Muze. Maar in de muziek toont de volkse gedaante van Eroos zijn 
verwantschap met Polymnia, de lichte muziek. In het gebruik van die vorm van Eroos moeten wij er erg voor 
oppassen dat het plezier en de genotzucht die er uit voortspruiten niet een soort passiviteit of mateloosheid 
veroorzaken. Ook in de geneeskunst getroosten wij ons veel moeite om bij het stillen van onze honger te 
zorgen voor een goed en juist gebruik van de voortbrengselen van de keuken om zo het genot van de 
kookkunst te smaken zonder de pijn van het ziek worden. Daarom is het zowel in de kunst van de muziek als in 
de geneeskunst en in alle andere vaardigheden van mensen en goden beslist noodzakelijk om zoveel mogelijk 
uit te kijken naar beide vormen van Eroos, want hij is in beide gedaanten steeds aanwezig.’ 
Zie: Plato. ‘Symposion.’ In: Platoon Verzameld Werk - deel 1. Vertaling: School voor Filosofie. Amsterdam: 
Stichting Ars Floreat, 2010: 187.  
31 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Een verlangen naar oprechtheid.’ De Groene Amsterdammer, nr. 36, 
(05.09.2013): 36-39.  
32 Barker, C. Cultural studies. Theory and practice. Londen, 2012: 181-182. 



10 
 

Omdat pas echt onder woorden gebracht werd wat het modernisme inhield door de 

postmodernisten, is er geen simpele, ongekleurde definitie te geven van de stroming. Het 

modernisme omvat het geheel van culturele producten die in de moderne tijd zijn ontstaan. 

Een tijd die gekenmerkt werd door modernisering, ingang gezet door de industriële revolutie. 

Een tijd waarin het Verlichtingsdenken met bijbehorend vooruitgangsprincipe en universele 

waarheid centraal kwamen te staan. En in de moderne tijd kwam de burgerij op, begon de 

verstedelijking en namen welvaart en vrije tijd toe. Al deze ontwikkelingen hadden natuurlijk 

invloed op kunstenaars en hun werk en er ontstonden verschillende vernieuwende stromingen 

zoals futurisme, kubisme en constructivisme. Het modernisme is een verzamelnaam voor al 

deze stromingen in de periode van ongeveer 1850 tot aan de jaren zestig van de vorige 

eeuw.33 

Wat het modernisme is, wordt pas echt duidelijk als het postmodernisme haar intrede 

doet. Ze gebruikt het modernistische streven naar eenheid en zuiverheid, het onderzoek naar 

de formele aspecten binnen de kunst, het ideaal van authenticiteit om zich tegen af te zetten. 

Die waarden en het geloof in grote verhalen hebben tot gruwelijke dingen geleid zoals 

totalitaire regimes en wereldoorlog. Alle idealen worden van tafel geveegd. Daar geloven we 

niet meer in! We geloven nergens meer in eigenlijk. Alles is relatief. Deze gedachten uiten 

zich in fragmentarische, eclectische, ironische kunst.34  

Zo veelzijdig als de uitingen van het postmodernisme zijn, zo uiteenlopend zijn ook de 

definities van de stroming. De theoretici die er over hebben geschreven gebruiken het allen op 

hun eigen manier en voor het omschrijven van verschillende fenomenen. De overeenkomst is 

echter de tegenstelling met het moderne, met het modernisme. De tegenstellingen zijn 

wellicht het beste samengevat door Jos de Mul die een onderscheid maakt tussen postmoderne 

ironie en modern enthousiasme.35 

 De eerste twee kolommen in onderstaand schema zijn voornamelijk gebaseerd op Ihab 

Hassan’s tabel in ‘Toward a concept of Postmodernism.’ De tabel is verder aangevuld met 

behulp van de verschillende bronnen over en mijn eigen begrip van het metamodernisme. De 

belangrijkste kenmerken voor het metamodernisme zijn dikgedrukt.36   

                                                           
33 Harvey, D. The condition of Postmodernity. Cambridge en Oxford, 1989: 14-25.  
34 Barker, C. Cultural studies. Theory and practice. Londen, 2012: 187. 
35 Mul, J. de. Romantic Desire in (Post)modern Art & Philosophy. Albany: State University of New York Press, 
1999: 18-26. 
36 Hassan, I. ‘Toward a concept of Postmodernism.’ In: J. Natoli en L. Hutcheon. A postmodern reader. New 
York, 1993: 280-281. 
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Modernisme Postmodernisme Metamodernisme 

Romantiek/symbolisme  Pataphysics/dadaïsme  Neoromantiek / Romantisch 

conceptualisme  

Vorm (verbindend, gesloten) Anti-vorm (scheidend, open)  Openheid om te verbinden 

Doel Spel Poging  

Ontwerp Toeval Ontwerp met plek voor toeval 

Hiërarchie  Anarchie  Gestructureerde chaos 

Beheersing/logos Uitputting/stilte Beheerste onbeheerstheid / 

onuitputtelijke uitputting 

Kunst object/ afgerond werk Proces, performance, 

happening. Conceptueel 

Ambachtelijkheid en object 

(ook weer) belangrijk 

Afstand Participatie (Politiek) betrokken 

Creatie/totalisering Deconstructie Reconstructie 

Synthese Antithese Gedwongen stellinginname  

Aanwezigheid / Toewijding Afwezigheid / Afstandelijkheid Betrokkenheid / 

eigenzinnigheid 

Centrering  Verstrooiing  Reflectie 

Genre/grens Tekst/intertekst  Netwerk 

Betekenisleer/semantiek Retoriek  Twijfel 

Paradigma Syntagma Verhaal 

Utopische hypotaxis 

(onderschikking) 

Dystopische parataxis 

(nevenschikking)  

A-topic metaxis37 

(tussenschikking)  

Metafoor Metoniem Performatief 

Selectie Combinatie Geselecteerde combinatie 

Geworteld/diep Rhizome/oppervlakkig Verbinding 

Interpretatie Misinterpretatie / Tegen 

interpretatie 

Multi-interpretatie  

Betekende Betekenaar Betekenis creëren  

Lisible (leesbaar) Scriptible (auteurstekst)  Vertaling  

Narratief / grande histoire Anti-narratief / petite histoire 

/ Allesomvattend nihilisme 

Nieuwe grote verhalen 

Master code  Idiolect Persoonlijke binnen het 

universele 

Symptoom Verlangen Streven (terugkeer van het 

figuur van utopie) 

Type Mutant Erfgenaam (terugkeer en 

bewustzijn van historiciteit) 

Genitaal/ fallisch Polymorf/ androgyne Genderneutraal  

                                                           
Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Een verlangen naar oprechtheid.’ De Groene Amsterdammer, nr. 36 
(05.09.2013): 36-39.  
Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Metamodernisme.’ Twijfel, 1 (2011): 9-20.  
Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Misunderstandings and clarifications, Notes on ‘Notes on Metamodernism’.’ 
Metamodernism webzine. 3.6.2015. Via: <http://www.metamodernism.com/2015/06/03/misunderstandings-
and-clarifications/> Op: 22.11.2015. 
Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 1-13. 
Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Utopia, Sort of: A Case Study in Metamodernism.’ Studia Neophilologica, 87, 
sup. 1 (2015): 55-67. 
37 Atopos is tegelijkertijd een plek en geen plek, een territorium zonder grenzen, een positie zonder 
parameters. Metaxis kan worden omschreven als het tegelijkertijd zijn van hier, daar en nergens. En, taxis 
betekent ordenen. Als het moderne een tijdelijk regeling voorstelt en het postmoderne een plaatselijke 
ontregeling, dan zou het metamoderne begrepen moeten worden als een ruimte/tijd die zowel geregeld als 
ontregeld is en noch het een of het ander.  
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Paranoia Schizofreen Pessimisme van het intellect en 

optimisme van de wil 

Oorsprong/oorzaak Verschil/différance/spoor Onsuccesvolle pogingen 

tegenpolen te verenigen 

God de Vader De Heilige Geest Mythe 

Metafysica Ironie Wijdt zich oprecht aan 

onmogelijke mogelijkheid 

Bepaaldheid Onbepaaldheid Bepaalde onbepaaldheid, 

onbepaalde bepaaldheid 

Overstijging Immanentie  Vervreemding (om 

alternatieven te tonen) 

Enthousiasme Ironie/scepsis/ sarcasme Tegelijk ironisch en oprecht/ 

(Soms geveinsde) oprechtheid 

Hoop Melancholie  (Vaak voorzichtige) 

hoopvolheid 

Naïviteit  Bewustzijn / Verlies van het 

geloof in (één) waarheid 

Geïnformeerde naïviteit / 

Opzoek naar een waarheid 

zonder te verwachten die te 

vinden 

Engagement Exhibitionisme  Pragmatisch idealisme / 

hernieuwd engagement 

Hegel’s ‘positieve’ idealisme Hegel’s ‘positieve’ idealisme Kant’s ‘negatieve’ idealisme 

(wat-als denken) 

Empathie Apathie  Affect 

Eenheid Veelheid Eenheid in veelheid / ‘Beide / 

geen van beide’-dynamiek 

Verlangen naar zin Twijfel aan de zin van het 

alles 

Zoeken naar zin alsof die zou 

bestaan  

Tijdelijke regeling Plaatselijke ontregeling Tijd-plaats zowel geregeld als 

ontregeld als geen van beide 

 

Metamoderne tendenties 

Net als het modernisme en postmodernisme, kent ook de nieuwe gevoelsstructuur een 

veelheid aan stijlen, uittingsvormen en concepten. In ‘Notes on Metamodernism’ hebben Van 

den Akker en Vermeulen het vooral over New Romanticism, omdat zij hierin op dat moment 

de metamoderne sensibiliteit het duidelijkst terug zien. Eigenlijk vormen de behandelde 

kunstenaars en kunstwerken meer een casestudy binnen het metamodernisme. Later 

formuleren Van den Akker en Vermeulen algemenere trends en lichten deze toe tijdens 

lezingen en talks. Ik zal de vijf belangrijkste trends die zij noemen op een rijtje zetten. 38 In 

                                                           
38 Bijvoorbeeld tijdens A New Dawn:  
Akker, R. van den en T. Vermeulen A New Dawn (lezing). Enschede: Studium Generale Artez, 24 mei 2013. Via: 
<http://vimeo.com/68843224> Op: 26.11.2015. 
Meer recent licht Robin van den Akker het metamodernisme toe bij de opening van de expositie THIS NEW 
FEELING van de BA (Hons) Culture, Criticism and Curation aan de University of the arts te Londen.  
Akker, R. van den. This New Feeling: Metamodernism. (Lezing). Londen, 26 juni 2015. Via: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gXud6QfRDPM> Op: 26.11.2015.  
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hoofdstuk drie laat ik zien welke tendentie er volgens mij aan dit rijtje kan worden 

toegevoegd.  

 Ten eerste spreekt uit de hedendaagse kunstpraktijk een sociaal-politiek engagement. 

De drievoudige ‘dreiging’ van de kredietcrisis, politieke instabiliteit en klimaatcrisis leiden tot 

twijfel, reflectie en een beweging uit het postmoderne. Daardoor worden kunstenaars min of 

meer gedwongen en willen ze zich ook in toenemende mate weer verhouden tot de onrustige 

wereld rondom hen. Ze zoeken naar alternatieven.  

 Het tweede wat Van den Akker en Vermeulen opvalt, is de hernieuwde belangstelling 

in verhalen vertellen. Het grote verhaal is terug van weggeweest. Niet zonder het besef van 

het gevaar van zo een groot verhaal, hebben kunstenaars na de deconstructie en de afbraak 

van verhalen, weer de behoefte iets op te bouwen.  

 Het derde kenmerk is ook een duidelijke beweging weg van het postmodernisme, dat 

is namelijk het voorbijgaan aan de ironie. Kunstenaars brengen hun werk niet langer met een 

knipoog of relativering, maar met oprechtheid. Deze trend is al eerder opgemerkt en New 

Sincerity genoemd.  

 Het belang van affect, is het vierde karakteristiek van de metamoderne sensibiliteit. 

Volgens de kunstenaars van nu moet kunst raken, verbinden, communiceren over dat wat de 

mensen die er bij betrokken zijn gemeen hebben,.  

 Als vijfde en laatste punt noem ik hier, met Van den Akker en Vermeulen: 

vakmanschap. Het metamodernisme kent een terugkeer van de waardering van handwerk en 

ambachtelijkheid.39   

                                                           
Deze expositie was te zien van 23 tot 28 juni 2015 in Room C202, Central Saint Martins, Granary Building, 1 
Granary Square, King’s Cross, London, N1C 4AA.  
De algemene toelichting bij de expositie is alsvolgt: ‘Curated by BA (Hons) Culture, Criticism and Curation 
students THIS NEW FEELING is inspired by today’s generation of ‘nostalgic futurists’. This exhibition examines 
the way in which boundaries have become increasingly blurred between tradition and modernity in 
contemporary art practices. As a generation born with technology integrated into our everyday lives we 
constantly drive a fast trajectory into the future’s digital dimensions, but at the same time we romanticise and 
reflect upon the handcrafted traditions of the past. This exhibition proposes no answer to the metaxy of a 
plugged-in society, but rather invites the audience to consciously oscillate between these two positions in 
order to experience THIS NEW FEELING.’ 
Officiële website expositie THIS NEW FEELING (23-28 juni 2015) van de BA (Hons) Culture, Criticism and 
Curation aan de University of the arts te Londen. <thisnewfeeling.com> Op: 26.11.2015.  
39 Akker, R. van den. This New Feeling: Metamodernism. (Lezing). Londen, 26 juni 2015. Via: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gXud6QfRDPM> Op: 26.11.2015.  



14 
 

Kanttekeningen bij het metamodernisme 

Van den Akker en Vermeulen geven toe dat ‘Notes on metamodernism’ gebrekkig is, dat het 

onjuistheden en contradicties bevat, maar ze noemen dit ook ‘a blessing in disguise’.40 Het is 

een geluk bij een ongeluk, omdat juist hierdoor andere jonge onderzoekers en critici de kans 

krijgen de theorie aan te scherpen en aan te vullen.41 Een platform bieden voor het 

onderzoeken en de beschrijven van alle veranderingen in de hedendaagse cultuur en 

gevoelsstructuur, is ook precies de bedoeling van het Metamodernisme Webzine.42  

 Als voorbeeld van kritiek die de theorie volgens mij verrijkt neem ik de kritiek die 

geuit wordt in Notes on Notes on Metamodernism. De relevantie van de theorie van het 

metamodernisme voor de hedendaagse digitale kunst. Kunst- en cultuurwetenschapper L. M. 

C. van Beuningen kaart hierin onder andere ‘de blinde vlek van het metamodernisme voor de 

digitale kunst’ aan. Met zijn kritiek dat het metamodernisme zonder dit te willen toch een 

dogma oplegt, ben ik het niet eens. In zijn masterscriptie gaat hij juist de discussie aan 

waartoe Van den Akker en Vermeulen uitnodigen en geeft de digitale kunst een plek binnen 

het metamodernisme.43  

 Daarnaast is Van Beuningen het eens met de opmerking van schrijver Arnon 

Grunberg. Grunberg zegt - in zijn rubriek Grunberg Helpt in antwoord op de lezersvraag of 

hij zijn werk als metamodern zou bestempelen - dat alles metamodern kan worden genoemd. 

                                                           
40 Akker, R. van den. This New Feeling: Metamodernism. (Lezing). Londen, 26 juni 2015. Via: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gXud6QfRDPM> Op: 26.11.2015. 
41 Akker, R. van den. This New Feeling: Metamodernism. (Lezing). Londen, 26 juni 2015. Via: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gXud6QfRDPM> Op: 26.11.2015. 
42 Ook buiten het Webzine om wordt er over het metamodernisme geschreven en wordt er zo bijgedragen aan 
de theorie. Bijvoorbeeld:  
Vaughan Davis, J. Reconciling the Irreconcilable:  Can the metamodern artwork resolve the present tensions 
between our self-conceptions and accumulated knowledge? (Essay) MA Art and Science, Central Saint Martins 
College of Art and Design Londen. Via: 
<https://www.academia.edu/12043712/Reconciling_the_Irreconcilable_Can_the_metamodern_artwork_resol
ve_the_present_tensions_between_our_self-conceptions_and_accumulated_knowledge> Op: 2.12.2015.  
Lange, T. de. Metamodernisme. Een nieuw idee in de geschiedenis. 2013. Via: <http://www.academia. 
edu/2589525/Metamodernisme_Een_nieuw_idee_in_de_geschiedenis> Op: 17.10.2015. 
Bruijn, T. de ‘That’s So Meta: The Post-Postmodern Church.’ Adventist Today Vol. 23 Nr. 3. 2015: 8-13.  
43 Verder neemt hij iets als het Metamodernistisch Manifest te serieus. Dit moet überhaupt los gezien worden 
van de theorie van het metamodernisme zelf en is daarnaast speels bedoelt. Luke Turner: ‘We see this manifest 
as a kind of informed naivety, a pragmatic idealism, a moderate fanaticism, oscillating between sincerity and 
irony, deconstruction and construction, apathy and affect, attempting to attain some sort of transcendent 
position, as if such a thing were within our grasp. The metamodern generation understands that we can be 
both ironic and sincere in the same moment; that one does not necessarily diminish the other.’ 
In: Turner, L. ‘Metamodernism: A Brief Introduction.’ Metamodernism webzine. 12.01.2015. Via: 
<http://www.metamodernism.com/2015/01/12/metamodernism-a-brief-introduction/> Op: 2.12.2015.  
Zie voor het manifest: Turner, L. Metamodernist Manifesto. 2011. Via: <http://www.metamodernism.org/> Op: 
2.12.2015. 
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Uit zijn stukje blijkt echter dat hij zich geenszins in de theorie heeft verdiept. Hij lijkt alleen 

te reageren op de zeer beknopte uitleg die de lezer van het metamodernisme geeft.44 Toch 

heeft hij deels wel gelijk. Het metamodernisme vormt ook een grote paraplu die (delen van) 

andere postpostmodernismes onder zich schaart.45 Ideeën uit het remodernisme,46 het 

postmillenialisme,47 het performatisme,48 het supermodernisme,49 het hypermodernisme,50 het 

digimodernisme,51 de automoderniteit52 en het altermodernisme53 krijgen allemaal een plek. 

Maar het is dan ook de bedoeling van de theorie flexibel te zijn. Juist door die flexibiliteit is er 

plek voor de contradicties die dit tijdperk kent en is de angst van Van Beuningen dat er voor 

bepaalde ontwikkelingen geen ruimte is binnen het kader ongegrond.54  

Tenslotte wil ik nog reageren op de vraag die Van Beuningen zich stelt of een theorie 

als deze wel wenselijk is ‘in het tijdperk na het postmodernisme, waarin alle wetenschap voor 

relatief werd verklaard.’55 Ik geloof namelijk van wel. Volgens mij kan en moet dit 

theoretische kader gezien worden als slechts een hulpmiddel bij het vangen van de tijdsgeest 

en kan het helpen bij het plaatsen van Nieuwe Helden. De tijd zal vervolgens leren welke 

                                                           
44 De lezer Vincent Kolenbrander omschrijft het metamodernisme als ‘een periode waarin de mens, gevoed 
door onvrede, streeft naar iets anders maar niet precies weet waarnaar.’ 
Grunberg, A. ‘Grunberg helpt – week 41-42.’ Vrij Nederland 2012. Via: <https://www.vn.nl/grunberg-helpt-
week-41-42/> Op: 2-12-2015.  
45 Helaas is er in deze scriptie geen plek om uit te wijden over al deze postpostmodernismes. Zie voor een 
beknopte beschrijving van deze theorieën en wat Van den Akker en Vermeulen er mee doen in het 
metamodernisme:  
Beuningen, L. M. C. van. ‘Hoofdstuk 2: Notes on postpostmodernisms.’ Notes on Notes on Metamodernism. De 
relevantie van de theorie van het metamodernisme voor de hedendaagse digitale kunst. Masterscriptie 
Universiteit Utrecht 2014: 17-24.  
46 Childish, B. en C. Thomson. Remodernism. 2000. 
47 Gans, E. ‘The post-millenial age.’ Anthropoetics 6 (2000/2001.)  
48 Eshelman, R. Performatism, or the End of Postmodernism. Aurora: Davies Group, 2008. 
49 Crowther, P. Philosophy after postmodernism. Civilized values and the scope of knowledge. Londen, 2003. 
50 Lipovetsky, G. Hypermodern times. Oxford, 2005. 
51 Kirby, A. Digimodernism. How new technologies dismantle the postmodern and reconfigure our culture. 
Londen en New York, 2009. 
Kirby, A. ‘The death of postmodernism and beyond.’ Philosophy now, 58 (2006): 34-37.  
52 Samuels, R. ‘Auto-modernity after postmodernism. Autonomy and automation in culture, technology and 
education.’ In: McPherson, T. Digital youth, innovation, and the unexpected. Cambridge, 2008: 219-240. 
53 Bourriaud, N. ed. Altermodern. Tate Triennal 2009. Londen: Tate publishing, 2009.  
54 Zo geeft Van Beneuningen aan dat de New Sincerity cultureel gezien samen gaat met een sensatiezucht en 
extreem voyarisme, waarvan de selfie-cultuur een voorbeeld is. ‘En politiek gezien gaat het ook samen met een 
enorm populisme.’ 
Beuningen, L. M. C. van. ‘Hoofdstuk 2: Notes on postpostmodernisms.’ Notes on Notes on Metamodernism. De 
relevantie van de theorie van het metamodernisme voor de hedendaagse digitale kunst. Masterscriptie 
Universiteit Utrecht, 2014: 26. 
55 Beuningen, L. M. C. van. ‘Hoofdstuk 2: Notes on postpostmodernisms.’ Notes on Notes on Metamodernism. 
De relevantie van de theorie van het metamodernisme voor de hedendaagse digitale kunst. Masterscriptie 
Universiteit Utrecht, 2014: 27. 
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bevindingen kloppen en welke niet en hoe we de periode na het postmodernisme uiteindelijk 

noemen als deze afgelopen is.  
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Hoofdstuk 2: Ont-moeting met Nieuwe Helden  

 ‘Verbind, creëer, ont-moet’, dat is in drie woorden wat Stichting Nieuwe Helden wil met de 

kunstprojecten en urban actions56 die ze maakt in de publieke ruimte. De Stichting werd in 

2008 opgericht door de toen net afgestudeerde Lucas De Man (1982, artistiek leider), Wouter 

Goedheer (1984, zakelijk leider) en Bas Rijnsoever (1983, nu onderdeel kernteam Nieuwe 

Helden) vanuit een ongenoegen met de negatieve postmoderne houding die om hen heen en in 

het theater heerste. In dit hoofdstuk leren we Nieuwe Helden stapje voor stapje beter kennen. 

In de eerste stap maak ik duidelijk waar de behoefte aan nieuwe helden vandaan kwam en hoe 

zo een nieuwe held er dan uitziet. Stap twee vormt de uitleg van het vocabulaire van Nieuwe 

Helden. Welke woorden zijn belangrijk voor het begrijpen van de stichting? Stap drie gaat 

over de doelen van Nieuwe Helden en hoe ze die wil bereiken. De vierde en laatste stap die 

we zetten is die naar het verhaal van Nieuwe Helden. Hierin laat ik zien welke thema’s als een 

rode draad door het werk van Nieuwe Helden lopen. Hierin komt ook de kijk van Nieuwe 

Helden op onze tijd naar voren.  

 

Afbeelding 1: Stichting Nieuwe Helden. OOG Den Bosch. 2014.    

                                                           
56 Kim Eldering definieert ‘urban actions’ in haar masterscriptie als ‘eenmalige performances in de openbare 
ruimte, die tot stand komen met behulp van vele betrokkenen.’ 
Eldering, K. Cultureel Ondernemerschap 3.0. Hoe creatief is de culturele sector? Master thesis Universiteit 
Utrecht, 2013: 32.  
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Superheld, anti-held, nieuwe held  

Het besef dat er geen waarheid of kern is, leidt in de jaren ’80 en ’90 in het theater tot de 

afschaffing van verhalen en personages, tot heel veel ironie en dikke knipogen. Alles is 

relatief: de vorm, de inhoud… Al tijdens de toneelschool merken Lucas en Bas en meer 

acteurs van hun generatie dat zij wél weer verhalen willen vertellen. Ze zijn blij dat ze, mede 

dankzij het postmodernisme, nu elke vorm kunnen inzetten die nodig is om hun verhaal over 

te brengen. Dat is niet het modernistische verhaal van superhelden die met hun 

bovennatuurlijke krachten de wereld redden, of het verhaal van de postmodernistische anti-

held met zijn ‘Ja, god, wat kunnen we doen?’-houding. We hebben nieuwe helden nodig. 

Helden die beseffen dat ze sterfelijk zijn en die daar kracht uit putten. ‘De nieuwe held weet 

dat ie het niet weet - postmodern - maar in plaats van daar alleen maar bang voor te zijn - 

postmodern - haalt hij daar ook kracht uit, verbindt, doet dus.’57 

 De mannen van Nieuwe Helden zien zichzelf als onderdeel van de eerste generatie die 

opgroeien met het besef dat er geen opgelegde moraal is, dat eigenlijk alles kan. Dat kan 

ofwel verlammend werken of het kan inspireren tot het maken van bijzondere dingen. Je kan 

bijvoorbeeld enorme levensechte irissen aan gebouwen hangen, waardoor mensen hun stad en 

zichzelf anders kunnen zien. Dit deed Nieuwe Helden met stadsproject OOG (zie afbeelding 

1)58. Lucas: ‘Je vrijheid zit in het feit dat je aanvaart; de sterfelijkheid, ik weet niet, op een 

dag ga ik dood en al de rest hier ben ik bezig met allemaal mensen die het ook niet weten. En 

je zou ook kunnen zeggen, is dat niet negatief? Nee, dat is juist wat ons kracht geeft, want dat 

wil zeggen dat alles kan. Dat je mensen kunt overtuigen en mee kunt nemen, maar dat het ook 

heel eenzaam wordt…’59 Vanuit dit gedachtegoed, vanuit de kracht van het niet weten, wilden 

Lucas en Bas theater maken dat anders was, dat een directere dialoog aanging met het 

publiek, dat meer de straat op en de publieke ruimte in ging. En toen zij in 2008 met Wouter 

Goedheer een stichting oprichtten om dit mee te doen, moest die wel Nieuwe Helden heten.60  

                                                           
57 Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage.  
58 OOG is een van de grootste projecten van Nieuwe Helden in 2014. Een stadsproject dat mede gemaakt wordt 
in het kader van het stadskunstenaarschap voor Den Bosch van Lucas De Man.   
‘OOG – ontworpen door Pascal Leboucq – is een levensechte iris van ruim vier meter doorsnede dat hangt aan 
een gebouw in de stad, waarin de toeschouwer kan plaatsnemen. Zittend in de stoel wordt de bezoeker uit het 
gebouw in het OOG gereden. Wanneer het OOG zich sluit, neemt het de toeschouwer mee in het prachtige 
audiovisuele kijkspel.’ 
 Zie: Stichting Nieuwe Helden. ‘Kunstinstallatie OOG.’ Officiële website Stichting Nieuwe Helden.  
<http://stichtingnieuwehelden.nl/project/oog-den-bosch/> Op: 5.12.2015.  
59 Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage. 
60 Goedheer, W. Persoonlijk interview. Afgenomen op 16.11.2015. Zie bijlage. 
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 Nieuwe Helden vroeg een vormgever om een logo voor hen te ontwerpen. De 

vormgever ving met hulp van zijn stagiaire de filosofie van Nieuwe Helden in een symbool 

voortkomend uit een geabstraheerde ‘N’ en ‘H’.61 De bliksemschicht-vormige helft staat voor 

de kracht, het vuur, de passie. De andere, ronde en zachte helft staat voor het niet weten en de 

twijfel. Goedheer: ‘En toen hebben we het allemaal op onze arm laten tatoeëren. De stagiaire 

was heel erg onder de indruk dat een van haar ontwerpen nu bij vijf mannen op het lijf 

stond.’62 

Het vocabulaire van Nieuwe Helden  

Alhoewel een visie steeds bijgesteld moet worden, lijkt wat Lucas De Man nu doet met 

Nieuwe Helden veel op waar hij als 15-jarige al van droomde. Blijkbaar waren dat grootse 

dromen, want De Man doet véél. Van performance-installatie SKETCH, waarin de 

droomsteden van bezoekers worden geschetst, tot voorstelling De Club 3.0 waarin het publiek 

mee mag vechten.63 Nieuwe Helden laat zich niet terugdringen door hokjes, ze schetst haar 

eigen flexibele kaders. Lucas: ‘Mensen zeiden: pas op als je te veel doet, dan ben je niemand 

meer. En ik heb geleerd dat dat bullshit is. Het enige wat je wel moet doen is iedere keer 

herdefiniëren waar je bent.’64 Om te helpen inzichtelijk te maken wat Nieuwe Helden doet en 

belangrijk vindt, zijn de volgende woorden, die ik hierna zal toelichten, belangrijk: publieke 

ruimte, ont-moeting, creator.    

De publieke ruimte is waar Nieuwe Helden het liefst veroorzaakt. Nieuwe Helden’s 

definitie van ‘publieke ruimte’ is breed, het is: ‘elke plek, binnen en buiten, waar mensen 

elkaar publiekelijk kunnen tegen komen.’65 Vanwege verstedelijking, digitalisering en 

individualisering leven mensen in de 21e eeuw steeds meer langs elkaar heen. Daarom wil 

Nieuwe Helden juist nu zorgen dat de publieke ruimte geen anonieme consumptiemarktplaats 

                                                           
61 Zie voor het logo de voorzijde van deze scriptie.  
62 Zie voor een videoclip van deze gebeurtenis op 19 december 2008: Stichting Nieuwe Helden. ‘Tattoo.’ 
Youtube-kanaal Stichting Nieuwe Helden. <https://www.youtube.com/watch?v=uiktfvrHyoI> Geüpload op 7 
januari 2009. Op: 5.12.2015.  
Goedheer, W. Persoonlijk interview. Afgenomen op 16.11.2015. Zie bijlage. 
63 Stichting Nieuwe Helden. ‘SKETCH’ Officiële website Stichting Nieuwe Helden.  
<http://stichtingnieuwehelden.nl/project/sketch/> Op: 5.12.2015.   
Stichting Nieuwe Helden. ‘De Club 3.0’ Officiële website Stichting Nieuwe Helden.  
<http://stichtingnieuwehelden.nl/project/de-club-3-0/> Op: 5.12.2015.   
64 Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage. 
65 Officiële website Stichting Nieuwe Helden. ‘Over Stichting Nieuwe Helden.’ 
<http://stichtingnieuwehelden.nl/over-nieuwe-helden/> Op: 29.11.2015. 
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is, maar een plek waar (je) gezien wordt, een plek van ‘verbinding, verwondering, 

verstrooiing, verbazing, verwarring en zo uiteindelijk: ont-moeting.’66  

De publieke ruimte is op haar best als een plaats van ont-moeting. Ont-moeting is het 

woord dat Nieuwe Helden bedacht om aan te geven wat zij willen veroorzaken: een moment 

waarop je jezelf, de ander en de wereld tegenkomt, waarop je niet moet, maar mag zijn. Ont-

moeten is geen eenduidige term. ‘Het gaat niet alleen over twee mensen die elkaar tegen 

komen, ook niet om - zoals ze toen bij Koffietijd zeiden - ‘even lekker niks moeten’. (…) Het 

gaat over de kracht van het niet weten, het besef, dat we het niet weten en dat er dus ook niet 

één manier is. Niemand weet hoe het moet, dus niks moet. Om je dat te beseffen, dat is wat 

kan gebeuren doordat je een ontmoeting hebt met kunst.’67   

Nieuwe Helden bedacht het woord ‘creator’ om te omschrijven met wie zij vaak 

samenwerkt. Er is daarvoor een term nodig is die breder is dan het begrip ‘kunstenaar’. Een 

‘creator’ is een creatieve professional in de kunst of in een andere discipline die niet alleen 

bedenkt, maar ook verbindt, die een verhaal maakt dat hij samen met anderen verder 

ontwikkelt. De Man: ‘Professioneel creatieven, creators, zitten overal, ook in de bank wereld. 

[Een ‘creator’ is] iemand die anders voelt, die anders denkt, die anders kijkt, die in verbinding 

kan kijken en denken.’68 

  

Afbeelding 2 en 3: Stichting Nieuwe Helden. SKETCH. 2014. 

                                                           
66 Officiële website Stichting Nieuwe Helden. ‘Over Stichting Nieuwe Helden.’ 
<http://stichtingnieuwehelden.nl/over-nieuwe-helden/> Op: 29.11.2015. 
Zie voor meer over Nieuwe Helden en de publieke ruimte:  
Eikelenboom, P. Stichting Nieuwe Helden en de publieke ruimte Ont-moeting veroorzaken. Bachelorscriptie 
Universiteit van Amsterdam, 2013.  
67 Goedheer, W. Persoonlijk interview. Afgenomen op 16.11.2015. Zie bijlage.  
68 Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage.  
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De reis en het doel van Nieuwe Helden  

Het ultieme doel van Nieuwe Helden is ont-moeting creëren door het vertellen van verhalen. 

Werkwijze en doel zijn vervlochten, wat ook blijkt uit de drie regels die Nieuwe Helden te 

allen tijde aanhoudt. De eerste regel is: creëer zonder compromis. Ten tweede: verbind met en 

door de projecten. En tot slot: zoek per project het juiste publiek.69 Ik zal deze drie punten nu 

toelichten.  

Creëer zonder compromis, houdt in dat het verhaal en het kunstwerk altijd op de eerste 

plek staan, dat die het uitgangspunt vormen. De projecten van Nieuwe Helden, zo staat te 

lezen in het ondernemingsplan 2017-2020, kenmerken zich door een manier van werken die 

participatie vergroot en intensiveert, maar zonder afbreuk te doen aan de zeggingskracht van 

het artistieke werk. De verschillende onderdelen van de projecten, de bijdragen van de 

partners en de betrokkenheid van het publiek verhogen allemaal de kwaliteit en inhoud van 

het project.70 

Verbinden en betrekken zijn in de loop van de tijd een steeds grotere rol gaan spelen voor 

Nieuwe Helden. De wisselwerking met steeds nieuwe partners werkt verrijkend voor de 

projecten, de verschillende partijen en het publiek. De Man: ‘Wat we hebben geleerd is, elke 

stap die je in een project zet, is al kunst. Je zoektocht vormgeven, je zoektocht laten betalen, 

partners bij je zoektocht betrekken... Dat is regel één: je verbindt MET en door je project. Dat 

‘met’, is iets dat we geleerd hebben. Dus de zoektocht zelf – de Japanners en de Chinezen 

wisten dat al 5000 duizend jaar geleden, maar goed – de zoektocht zelf is ook een inhoud.’71 

Geïnspireerd door de geprezen Engelse theater- en filmregisseur, Peter Brook die stelt dat 

de kracht van een kunstenaar is dat hij de taal spreekt van zowel de koning als een dakloze, 

kijken ze per project voor wie wat ze op dat moment doen het meest relevant is. Het 

publieksbereik van Nieuwe Helden reikt dan ook veel verder dan het standaard theaterpubliek. 

De partners met wie ze samenwerken, helpen met het bereiken van het juiste publiek.72 Zo 

                                                           
69 Stichting Nieuwe Helden. ‘Over Stichting Nieuwe Helden.’ Officiële website Stichting Nieuwe Helden.  
<http://stichtingnieuwehelden.nl/over-nieuwe-helden/> Op: 18.10.2015.  
70 Stichting Nieuwe Helden. Ondernemingsplan 2017-2020 in wording. Versie november 2015.  
71 Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage. 
72 Stichting Nieuwe Helden. Ondernemingsplan 2017-2020 in wording. Versie november 2015.  
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spelen ze de ene keer in bejaardentehuis (Bejaarden & Begeerte, Vergeet-Mij-Liedje) en de 

andere keer in een boerenstal (Wij, Varkenland).73  

In onderstaande infographic zie je de bedrijfsstrategie en het cultureel ondernemerschap 

van Nieuwe Helden samengevat. Een idee of opdracht leidt met behulp van creators, helden, 

partners en vrienden tot een urban action of project die ont-moeting veroorzaakt in de 

publieke ruimte.74 

Figuur 1: Infographic werkwijze Stichting Nieuwe Helden.  

  

                                                           
73 Voor Bejaarden & Begeerte en Vergeet-me-liedje werkte Nieuwe Helden samen met en speelde in 
zorginstellingen. Ik, Varkenland speelt niet alleen voor een boerenpubliek, maar ook voor politici die zich bezig 
houden met veeteelt en landbouw.  
Zie: Stichting Nieuwe Helden. ‘Bejaarden & Begeerte.’ Officiële website Stichting Nieuwe Helden. 
<http://stichtingnieuwehelden.nl/project/bejaarden-begeerte/> Op: 2.12.2015. 
Stichting Nieuwe Helden. ‘Vergeet-Mij-Liedje’ Officiële website Stichting Nieuwe Helden. 
<http://stichtingnieuwehelden.nl/project/vergeet-mij-liedje/> Op: 5.12.2015. 
Stichting Nieuwe Helden. ‘Wij, Varkenland – solo.’ Officiële website Stichting Nieuwe Helden. 
<http://stichtingnieuwehelden.nl/project/wij-varkenland-solo/> Op: 2.12.2015.  
74 De bedrijfsstrategie van Nieuwe Helden is geïnspireerd op die van de Braziliaanse ondernemer Ricardo 
Semler. Voor zijn ondernemingen gaat Semler uit een veelheid aan projecten en een grote betrokkenheid en 
zelfstandigheid van de medewerkers. 
Stichting Nieuwe Helden. Ondernemingsplan 2017-2020 in wording. Versie november 2015.  
Kim Eldering onderscheidt naar aanleiding van projectanalyse vier fases in de partnerschap-succesformule van 
Nieuwe Helden: 1. Inventarisatie partners op basis van thematische overeenkomst met idee of opdracht. 2. Het 
benaderen van mogelijke partners. 3. Actief en enthousiast investeren in contacten. 4. Uiteindelijke 
samenwerking.  
Zie voor meer over het cultureel ondernemerschap van Nieuwe Helden: 
Eldering, K. Cultureel Ondernemerschap 3.0. Hoe creatief is de culturele sector? Master thesis Universiteit 
Utrecht, 2013.  
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Het verhaal van Nieuwe Helden 

Hoe uiteenlopend het werk van Nieuwe Helden ook is, er zijn een aantal thema’s die er als 

een rode draad doorheen lopen en die zijn niet alleen allemaal terug te voeren op de kracht 

van het niet weten, maar ook op het menselijke binnen de huidige wereld. Nieuwe Helden is 

bewust bezig met wat er speelt in de maatschappij, waar mee geworsteld wordt en waarom. 

Nieuwe Helden reageert niet emotioneel en direct op de actualiteit, maar wil een plek geven 

aan grotere kwesties. Ze is nieuwsgierig naar de verhouding tussen lokaal en globaal. Ze 

zoekt naar het universele in het persoonlijke en andersom.75  

Onderwerpen die weggestopt worden in onze samenleving, geeft Nieuwe Helden een 

plek. De Man: ‘Eigenlijk zijn we op een heel stoere manier bezig met kwetsbaarheid, 

sterfelijkheid, niet weten, zoeken, verlangen…’ Het is niet meer zo openlijk, maar onze 

maatschappij zit nog vol met taboes, volgens Nieuwe Helden. Met de voorstelling Bejaarden 

& Begeerte bijvoorbeeld, maakt Nieuwe Helden seks en intimiteit op oudere leeftijd 

bespreekbaar.76 

 Nog zo een taboe is zwakheid. Mensen leiden onder de druk die vanuit het 

neoliberalisme - een van de weinige –ismes die onze tijd nog kent - wordt opgelegd om altijd 

maar sterk te zijn. Falen en kwetsbaarheid worden ontkend in onze samenleving. Nieuwe 

Helden wil laten zien dat kwetsbaarheid ook een kracht kan zijn. De urban action ZIE MIJ 

(afbeelding 4) gaat bijvoorbeeld duidelijk over het Nieuwe Helden-inzicht dat een mens 

gezien wil worden. ‘…Niet alleen om hoe sterk ‘ie is en succesvol, maar ook om hoe 

kwetsbaar en zoekend en onzeker. Zonder dat dat slecht hoeft te zijn.’77  

 Nieuwe Helden ziet dat er op allerlei manieren een omwenteling plaatsvindt in de 

maatschappij. Mensen zien in dat we niet veel langer door kunnen gaan met leven zoals we nu 

leven. Vanwege de crises - economische, vluchtelingen-, en klimaatcrisis - krijgen veel 

mensen het gevoel: ‘we moeten iets doen,’ maar ze weten niet goed wat en hoe. Nieuwe 

Helden ziet ‘dat dat voor mensen in de stad ook leidt tot een behoefte aan meer de menselijk 

maat, aan meer menselijk contact, aan meer kleinschaligheid, meer samen doen…’  

Tegelijkertijd is er sprake van de opkomst van een angstcultuur (waar populisme en 

nationalisme wellicht een uiting van zijn).78 Zeker ook met oog op deze grote beweging die 

                                                           
75 Stichting Nieuwe Helden. Ondernemingsplan 2017-2020 in wording. Versie november 2015.  
76 Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage. 
77 Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage. 
78 Voor meer over deze angstcultuur, zie:  
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gaande is, wil Nieuwe Helden met haar kunstprojecten zorgen dat er ruimte is en blijft voor 

het zien en laten ontstaan van ideeën en alternatieven.79  

 Waar de generatie die hij ontmoette toen hij op reis was voor het project In Search of 

Europe voor strijdt, zet Lucas De Man op een rijtje in zijn stuk ‘5 battles van een creatieve 

generatie.’ De vijf strijdpunten die hij noemt, zullen in de casestudy duidelijker worden, maar 

wil ik toch hier al noemen omdat ze ook gelden voor Nieuwe Helden zelf. Ten eerste streven 

‘creators’ naar het creëren van een samenleving, meer dan per se naar een betere 

samenleving. Het tweede element dat ‘creators’, volgens De Man, overal delen is het strijden 

voor plekken van common ground. Ten derde hoort het hebben, uiten en delen van visies bij 

de strijd. Net als, punt vier, het blijven schoppen, bijten, bevragen, betwijfelen en 

onderzoeken van de algemene gang van zaken. Tot slot noemt De Man de strijd van het lokale 

en het globale.80   

 

  

Afbeelding 4: Stichting Nieuwe Helden in samenwerking met De Acteerschool Rotterdam. 

ZIE MIJ. 2015.   

                                                           
Denys, D.  ‘What is the Relationship Between Angst and Freedom?’ TEDx Amsterdam. 27.12.2015. Terug te zien 
via: <http://tedx.amsterdam/2015/11/damiaan-denys-what-is-the-relationship-between-angst-and-freedom/> 
Op: 12.12.2015.  
79 Goedheer, W. Persoonlijk interview. Afgenomen op 16.11.2015. Zie bijlage. 
80 Man, L. De. 5 battles van een creatieve generatie. Eigen druk Nieuwe Helden. Amsterdam zomer 2015. Ook 
via: <http://stichtingnieuwehelden.nl/creator-nieuws/there-is-an-european-generation-of-creatives-and-they-
are-changing-the-world/> Op: 26.11.2015.  



25 
 

Hoofdstuk 3: De vergelijking: Nieuwe Helden en het metamodernisme 

In dit hoofdstuk schets ik in grote lijnen de overeenkomsten en verschillen tussen de doelen 

van Nieuwe Helden en de kenmerken van het metamodernisme. Een deel hiervan en meer 

zullen we terug zien in de casestudy van het project In Search of Europe die hierna volgt. 

Allereerst kijken we in hoeverre we de schommeling tussen het moderne en postmoderne die 

de metamoderne gevoelsstructuur kenmerkt, terug zien bij Nieuwe Helden. Vervolgens gaan 

we na of en hoe de vijf metamoderne tendenties die ik in hoofdstuk één op een rijtje heb gezet 

toepasbaar zijn op Nieuwe Helden en doe ik naar aanleiding van wat ik in de praktijk van en 

rondom Nieuwe Helden heb gezien een suggestie tot een zesde metamoderne tendentie.   

 Nieuwe Helden blijft in haar projecten en doelstellingen verre van het postmoderne 

kenmerk, ironie. Wel heeft ze dingen uit het postmodernisme meegenomen. Het idee dat je 

niet moet, dat er niet één manier is, ligt aan de basis van alle Nieuwe Helden-projecten. Het 

komt van het postmoderne besef dat er geen waarheid, zin en doel is, zou je kunnen zeggen. 

De kracht, energie en het enthousiasme die Nieuwe Helden hier vervolgens uit put, staan 

lijnrecht tegenover de negatieve postmoderne reactie op dit besef. Die kracht zouden Van den 

Akker en Vermeulen waarschijnlijk modern noemen. En de houding van Nieuwe Helden 

zouden zij omschrijven als geïnformeerde naïviteit.81 De Man en Goedheer kunnen zich 

vinden in deze metamoderne omschrijving.82  

 Wat Nieuwe Helden ook heeft geleerd van het postmodernisme, is dat elke (theater- en 

vertel)vorm mogelijk is. Ze gebruikt dit gegeven om zo goed mogelijk haar verhaal over te 

brengen. Het vertellen van één samenhangend verhaal is weer absoluut niet postmodern. 83 Dit 

zou dan weer meer modernistisch genoemd kunnen worden.  

 We zien dus inderdaad moderne en postmoderne elementen terug bij Nieuwe Helden. 

Daarvan zijn de meesten terug te voeren op de metamoderne gedachte: er is geen zin 

(postmodern), maar we gaan er toch naar zoeken (modern).  

 Ik herken echter verder zo weinig postmoderne waarden (ironie, melancholie, apathie, 

dubbelzinnigheid) in het werk en de doelstellingen van Nieuwe Helden, dat ik niet weet of je 

                                                           
81 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 5.  
82 Goedheer, W. Persoonlijk interview. Afgenomen op 16.11.2015. Zie bijlage. 
Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage.  
83 Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage. 
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kunt spreken van een schommeling tussen moderne en postmoderne waarden bij Nieuwe 

Helden zoals omschreven binnen het metamodernisme.  

 De eerste metamoderne trend die Van den Akker en Vermeulen noemen, is dat de 

kunst blijk geeft van een sociaal-politiek engagement.84 Nieuwe Helden is zeer betrokken bij 

de samenleving. Dit blijkt uit hun doelstellingen die letterlijk gaan over verbinden, betrekken 

en menselijkheid. En het sociaal-politiek engagement is terug te zien in de onderwerpen van 

hub projecten. Ze kiezen namelijk thema’s die moeilijk bespreekbaar zijn in de huidige 

westerse samenleving zoals kwetsbaarheid. Die betrokkenheid blijkt ook uit het feit dat 

Nieuwe Helden met haar kunstprojecten wil zorgen dat er ruimte is en blijft voor het zien en 

laten ontstaan van nieuwe ideeën. Als laatste bewijs van sociaal-politiek engagement zou ik 

de vijf strijdpunten die De Man noemt in zijn stuk ‘5 battles van een creatieve generatie’ en 

die ook strijdpunten van Nieuwe Helden zijn, willen noemen.85  

 Een tweede metamoderne tendentie, het belang van het vertellen van verhalen,86 is 

Nieuwe Helden op het lijf geschreven. Zoals we gezien hebben in het hoofdstuk over Nieuwe 

Helden is hun ultieme doel het veroorzaken van ont-moeting door het vertellen van 

(taboedoorbrekende) verhalen. Ze zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren van verhalen 

vertellen.87  

New Sincerity is een derde punt dat Van den Akker en Vermeulen naar voren schuiven 

als kenmerk van de metamoderne gevoelsstructuur.88 Alhoewel er moeilijkheden kleven aan 

het gebruik van de term oprechtheid,89 denk ik dat de uitleg van de term zoals die gegeven 

wordt binnen het metamodernisme, van toepassing is op het werk van Nieuwe Helden. Binnen 

het metamodernisme wordt oprechtheid gedefinieerd als het voorbij gaan aan ironie. Ook gaat 

                                                           
84 Akker, R. van den. This New Feeling: Metamodernism. (Lezing). Londen, 26 juni 2015. Via: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gXud6QfRDPM> Op: 26.11.2015. 
85 Man, L. De. 5 battles van een creatieve generatie. Eigen druk Nieuwe Helden. Amsterdam zomer 2015. Ook 
via: <http://stichtingnieuwehelden.nl/creator-nieuws/there-is-an-european-generation-of-creatives-and-they-
are-changing-the-world/> Op: 26.11.2015.  
86 Akker, R. van den. This New Feeling: Metamodernism. (Lezing). Londen, 26 juni 2015. Via: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gXud6QfRDPM> Op: 26.11.2015. 
87 Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage. 
88 Akker, R. van den. This New Feeling: Metamodernism. (Lezing). Londen, 26 juni 2015. Via: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gXud6QfRDPM> Op: 26.11.2015. 
89 Want wanneer kun je iets oprecht oprecht noemen? Als er zaken bijvoorbeeld iets verdraaid of aangedikt 
worden om de zeggingskracht van het verhaal te vergroten is dat verhaal of degene die het vertelt dan minder 
oprecht? Het begrip ‘oprechtheid’ wordt de laatste jaren te pas en te onpas gebruikt.  
Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Een verlangen naar oprechtheid.’ De Groene Amsterdammer, nr. 36 
(05.09.2013): 36-39.  
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het in het metamodernisme meer over het verlangen naar oprechtheid, over de intentie, over 

het durven menen wat je zegt, dan over of wat er daadwerkelijk gezegd wordt oprecht is.90 

Nieuwe Helden houdt zich over het algemeen verre van ironie.91  

 Het belang van affect, is een vierde karakteristiek van de metamoderne sensibiliteit die 

duidelijk terug te zien is bij Nieuwe Helden.92 Ze wil mensen met hun projecten raken in hun 

diepste zoeken naar de betekenis van het mens-zijn. Ze zijn niet uit op direct effect. Dit zie je 

bijvoorbeeld doordat ze niet kiezen voor gemakkelijk scorende, actuele thema’s; ze focussen 

zich meer op de bewustwording van grotere thema’s die spelen op persoonlijk-universeel 

niveau, bijvoorbeeld dat ieder mens gezien wilt worden (deze boodschap komt onder andere 

naar voren in het project OOG, afbeelding 1, en ZIE MIJ, afbeelding 4).93   

 De metamoderne waardering voor ambachtelijkheid,94 punt vijf, is misschien niet het 

duidelijkst bij of belangrijkst voor Nieuwe Helden. Vaak bedenkt Nieuwe Helden concepten. 

Ze werkt dan wel graag samen met vakmensen om hun ideeën uit te voeren. Zo is klassiek 

geschoold vormgever en scenograaf, Pascal Leboucq onderdeel van het kernteam van Nieuwe 

Helden. Een ander voorbeeld van werk waarin vakmanschap een rol speelt, is SKETCH 

(afbeelding 2 en 3), waarin lokale, professionele tekenaars worden ingezet voor het 

verbeelden van de droomstad van voorbijgangers.95  

 Van den Akker en Vermeulen geven aan dat de vijf tendenties die zij noemen zeker 

geen volledige lijst vormen. Ik zou graag een suggestie doen voor een nieuwe metamoderne 

tendentie naar aanleiding van wat ik bij Nieuwe Helden en in de praktijk rondom hen zie, 

namelijk discipline-overschrijdende samenwerking. Ik vraag me af of er een ontwikkeling 

plaatsvindt waarbij het, bij wijze van spreken, niet meer gaat om ‘eenzame, geniale’ 

kunstenaars die binnen de vier muren van hun eigen atelier kunstwerken maken die binnen 

één genre passen. Zien we tegenwoordig niet dat er steeds meer collectieven zijn die, net zoals 

                                                           
90 In verschillende artikelen en lezingen waarin zij het metamodernisme uitleggen, plaatsen Van den Akker en 
Vermeulen oprechtheid (en enthousiasme) steeds tegenover ironie. Bijvoorbeeld hier: 
 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Metamodernisme.’ Twijfel, 1 (2011): 14.  
91 Dit beamen zowel De Man als Goedheer in de persoonlijke interviews die de auteur van dit stuk afnam. 
Goedheer geeft daarnaast aan dat ‘echtheid’ en ‘oprechtheid’ belangrijke thema’s zijn voor Nieuwe Helden. 
Goedheer, W. Persoonlijk interview. Afgenomen op 16.11.2015. Zie bijlage. 
Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage.  
92 Akker, R. van den. This New Feeling: Metamodernism. (Lezing). 26.06.2015. Londen. Via: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gXud6QfRDPM> Op: 26.11.2015. 
93 Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen op 17.11.2015. Zie bijlage. 
94 Akker, R. van den. This New Feeling: Metamodernism. (Lezing). 26.06.2015. Londen. Via: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gXud6QfRDPM> Op: 26.11.2015. 
95 Stichting Nieuwe Helden. Ondernemingsplan 2017-2020 in wording. Versie november 2015. 
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Nieuwe Helden, ook werk maken dat niet binnen één kunstgenre past? Die samenwerkingen 

aangaan en al tijdens het wordingsproces van hun kunstprojecten verbindingen leggen, ook 

buiten de culturele sector, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven en de politiek? Kortom, de 

metamoderne trend die ik voorstel is er een waarin meerdere disciplines en sectoren 

meewerken aan het tot stand komen van multidisciplinaire kunstprojecten. In Search of 

Europe, het project waar we zo meteen op inzoomen, vormt een voorbeeld van zo een 

discipline-overschrijdend samenwerkingsproject.  

 We hebben nu gezien dat Nieuwe Helden grotendeels past binnen het 

metamodernisme en dat ze wellicht iets kan toevoegen aan de theorie. In de filosofie van 

Nieuwe Helden kun je de metamoderne spanning tussen het postmoderne en het moderne 

herkennen: je moet niet (postmodern, het heeft geen zin) en daarom doe je vol enthousiasme 

(modern, verlangen naar zin).96 De schommeling tussen moderne en postmoderne waarden is 

echter niet zo duidelijk te herkennen bij Nieuwe Helden, omdat de postmoderne waarden 

(ironie, dubbelzinnigheid, apathie) geheel lijken te ontbreken in hun werk. Zien we dit ook als 

we verder inzoomen op één project?  

Casestudy: In Search of Europe 

Tijd om echt op reis te gaan, tijd voor de casestudy In Search of Europe! Lucas’ reis door 

Europa in de zomer van 2015 vormt hiervan de basis. In dit onderdeel van mijn scriptie kijken 

we hoe in het Nieuwe Helden-project In Search of Europe, de visies en doelen van Nieuwe 

Helden terug te zien zijn én welke metamoderne gedachten en gevoelens in het project naar 

voren komen. In Search of Europe bestaat uit verschillende onderdelen: een artikelenreeks, 

een voorstelling, een documentaire en een installatiekunstwerk.97 Hierin komt steeds dezelfde 

inhoud op een andere manier terug. Ik zal deze gemeenschappelijke inhoud, de verschillende 

onderdelen en de betrokken partners eerst kort toelichten. Daarna zoom ik in op één van de 

onderdelen, namelijk de voorstelling, of theatrale lecture perfomance, De Man door Europa. 

Vervolgens geef ik aan welke metamoderne gedachten, gevoelens en tendensen ik herken in 

het project in het algemeen en licht ik de metamoderne uitspraken die worden gedaan in het 

stuk uit en toe. Maar laat ons beginnen bij het begin, met de aanleiding van het project.            

                                                           
96 Zie tabel in hoofdstuk 1 van deze scriptie.  
97 De documentaire en het installatiekunstwerk zijn tijdens het schrijven van deze scriptie nog in ontwikkeling. 
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Aanleiding en inhoud van In Search of Europe 

Stichting Jheronimus Bosch 500 (JB500) organiseert in 2016 een cultureel programma 

rondom het 500ste overlijdensjaar van de beroemde schilder Jheronimus Bosch.98 Als 

stadskunstenaar van Den Bosch vragen ze ook Lucas De Man hier iets mee te doen. In eerste 

instantie denkt De Man: ‘Wat moet ik daar mee? Ik houd me liever bezig met wat er nú 

speelt.’99 Op aanraden van Matthijs Rümke (1954-2015), toenmalige artistiek leider van Het 

Zuidelijk Toneel, waarmee Nieuwe Helden veel samenwerkt, verdiept hij zich toch in de tijd 

van Jeronimus Bosch.  

Er gaat een wereld voor hem open. De Man komt erachter dat de 16e eeuw een 

fascinerende tijd van grote veranderingen is. Binnen honderd jaar werd het feodalistische 

systeem omgegooid naar het systeem waar wij nog steeds mee werken: het kapitalisme. De 

basis voor het Europa zoals wij dat nu kennen werd gelegd. En dat met behulp van de ideeën 

van grote visionairs van toen, die wij nog steeds kennen en die veelal nog steeds relevant zijn, 

ideeën van Thomas Moore, Luther, Machiavelli, Copernicus, Erasmus...  

‘Hoe zit dat nu?’ vraagt Lucas zich af. Toen had je de uitvinding van de boekdrukpers 

die zorgde voor versnelling van het verspreiden van ideeën, nu is er de uitvinding van het 

internet die daarvoor zorgt. En hebben wij op dit moment niet ook te maken met wankelende 

systemen? Met mensen die zeggen dat het anders moet? Wie zijn dat? Wat is hun visie op 

samenleven, op (het concept van) Europa? Op zoek naar antwoorden vertrekt Lucas op reis 

om in één maand, in zeventien steden, in acht landen te spreken met meer dan tien 

professoren en twintig ‘creators’. De eerste groep helpt met het plaatsen van het huidige 

Europa in historische context. De tweede groep vertelt over hun pogingen de maatschappij 

waarin ze leven opnieuw vorm en inhoud te geven. Zijn bevindingen deelt De Man met het 

grote publiek in de verschillende onderdelen van het project In Search of Europe.100      

 

 

 

                                                           
98 Stichting Jheronimus Bosch 500. Officiële website Jheronimus Bosch 500. <http://www.bosch500.nl/> Op: 
5.12.2015. 
99 Man, L. De. De Man door Europa. (Script). Zomer 2015.  
En: Stichting Nieuwe Helden. Plan WOLK voor aanvraag Brabant C. November 2015. 
100 Man, L. De. De Man door Europa. (Script). Zomer 2015.  
En: Stichting Nieuwe Helden. Plan WOLK voor aanvraag Brabant C. November 2015. 
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Figuur 2: Schematische weergave van belangrijkste onderdelen en partners van In Search of 

Europe. 

Werkwijze en onderdelen  

De verschillende onderdelen van In Search of Europe, namelijk een artikelenreeks, een 

documentaire, installatiekunstwerk WOLK en voorstelling De Man door Europa, worden 

ontwikkeld met behulp van meerdere partners. Dit is te zien in de schematische weergave van 

het project. Hierin zie je gelijk de werkwijze en bijbehorende doelen van Nieuwe Helden 

terug. De partners investeren niet alleen geld in het project, maar dragen ook op andere 

(artistieke) manieren bij. Ze helpen met creëren, verbinden en met het betrekken van het juiste 

publiek. Dit is de discipline-overschrijdende samenwerking die ik als zesde tendentie heb 

voorgesteld.  

Naast JB500 en Het Zuidelijk Toneel, die onder andere helpen bij het programmeren 

van de voorstelling, zijn Europe by People en de European Cultural Foundation (ECF) 

belangrijke partners. Europe by People is het culturele programma rondom het Nederlands 

voorzitterschap van de Europese Commissie in de eerste helft van 2016. De voorstelling De 
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Man door Europa vormt onderdeel van dit programma en De Man wordt door hen 

uitgenodigd voor het geven van lezingen en dergelijke, wat weer aandacht genereert voor het 

project en voor Nieuwe Helden.101 ECF stapt later in het project, omdat de inhoud ervan 

naadloos aansluit bij wat zij willen uitdragen, bij de ontwikkelingen van ‘creators’ die zij 

volgen. Zij leveren input voor de documentaire en helpen bij de verspreiding ervan.102 

Artikelenreeks  

Europajournalist Tomas Vanheste gaat mee op reis en schrijft samen met De Man een 

artikelenreeks voor De Correspondent over wat hij en Lucas onderweg meemaken en 

ontdekken.103 Deze samenwerking zorgt voor een inhoudelijke bijdrage aan In Search of 

Europe en voor het vroeg betrekken van een nieuw publiek bij het project. 150.000 lezers 

gaan mee op de zoektocht van Nieuwe Helden.104 Later is de voorstelling te zien op het 

Festival der Vooruitgang georganiseerd ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van De 

Correspondent.105     

                                                           
101 Voor meer over Europe by People, zie: Europe by People, the future of everyday living. Officiële website 
Europe by People. <http://europebypeople.nl/> Op: 5.12.2015.  
102 Voor meer over ECF, zie: European Cultural Foundation. Officiële website ECF. 
<http://www.culturalfoundation.eu/> Op: 5.12.2015. 
103 Naar aanleiding van de reis schreef Van Heste de volgende artikelen:  
Vanheste, T.  ‘De stad is van ons! Hoe jonge ideeënmakers de gemeenschap willen herontdekken.’ De 
Correspondent (06.10.2015) <https://decorrespondent.nl/3437/De-stad-is-van-ons-Hoe-jonge-ideeenmakers-
de-gemeenschap-willen-herontdekken/373626240834-5b78f423> Op: 17.10.2015.  
Vanheste, T. ‘Deze vrolijke, cynische graaf geeft een verrassend inkijkje in Machiavelli én de Italiaanse ziel.’ De 
Correspondent (18.06.2015) <https://decorrespondent.nl/2960/Deze-vrolijke-cynische-graaf-geeft-een-
verrassend-inkijkje-in-Machiavelli-en-de-Italiaanse-ziel/321772962720-1894e0f9> Op: 17.10.2015. 
Vanheste, T. ‘Ik ga op reis door Europa en neem mee: jullie vragen, tips en ideeën.’ De Correspondent 
(29.05.2015) <https://decorrespondent.nl/2878/Ik-ga-op-reis-door-Europa-en-neem-mee-jullie-vragen-tips-en-
ideeen/312858981996-25693691>  
Vanheste, T. ‘Kunst kan de muren tussen de winnaars en verliezers van de globalisering slechten.’ De 
Correspondent (11.06.2015) <https://decorrespondent.nl/2925/Kunst-kan-de-muren-tussen-de-winnaars-en-
verliezers-van-de-globalisering-slechten/317968214850-24cc70a6> Op: 17.10.2015. 
Vanheste, T. ‘Samen tuinieren, koken, eten en lachen, dát is de ultieme utopie’ De Correspondent (06.06.2015) 
<https://decorrespondent.nl/2909/Samen-tuinieren-koken-eten-en-lachen-dat-is-de-ultieme-
utopie/316228901538-2cbc1a73> Op: 17.10.2015. 
Vanheste, T. ‘Train je belangstellingsspier en word een betrokkener mens.’ De Correspondent (23.06.2015) 
<https://decorrespondent.nl/2973/Train-je-belangstellingsspier-en-word-een-betrokkener-
mens/323186154786-013aed30> Op: 17.10.2015. 
Vanheste, T. ‘Waarom de Grieken naar iets verlangen waar wij genoeg van hebben: meritocratie.’ De 
Correspondent (02.07.2015) <https://decorrespondent.nl/3021/Waarom-de-Grieken-naar-iets-verlangen-waar-
wij-genoeg-van-hebben-meritocratie/328404094722-5cd43725>  
104 Stichting Nieuwe Helden. Plan WOLK voor aanvraag Brabant C. November 2015. 
105 Het Festival der Vooruitgang vond plaats op 10 oktober 2015 in Felix in de Stijgers, te Amsterdam. Zie: De 
Correspondent. ‘Festival der Vooruitgang 2015.’ De Correspondent. 
<https://decorrespondent.nl/evenementen/7/festival-der-vooruitgang> Op: 5.12.2015.  
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Documentaire  

De Man neemt een camerateam mee bestaande uit filmregisseur Ruut van der Beele en 

cameramannen Ton Vorselaars en Pepijn Robben, zodat zijn bevindingen niet alleen in 

woord, maar ook in beeld vastgelegd worden. Van de interviewfragmenten en sfeerimpressies 

die onderweg geschoten zijn, maakt Nieuwe Helden vijf afleveringen die samen een 

documentaire vormen. De thema’s van de afleveringen zijn: new democracy, young 

generation, (the enclosure of) the commons, Europa en de rol van kunst in de samenleving.106  

Kunstinstallatie WOLK 

Nieuwe Helden werkt aan een nieuw stadskunstwerk à la OOG. Deze kunstinstallatie WOLK, 

vormt een derde onderdeel van In Search of Europe (afbeelding 5). WOLK zal voor het eerste 

te zien zal zijn tijdens Theaterfestival Boulevard Den Bosch 2016.107 Voor WOLK laten De 

Man en vormgever Leboucq zich niet alleen inspireren door de Europa-reis, maar ook door de 

roman De Toverberg van Thomas Mann (1875-1955) verschenen in 1924. Deze moderne 

klassieker past in een traditie van verhalen waarin de hoofdpersoon een existentiële zoektocht 

maakt waarin hij met verschillende lagen van het menselijk bestaan wordt geconfronteerd en 

hij uiteindelijk belandt in storm, mist of wolken. Op dat moment verdwijnen tijd en plaats, 

wat leidt tot nieuwe (levens)inzichten. Deze ervaring, zowel de tocht, als het moment waarop 

tijd en plaats wegvallen, wil Nieuwe Helden de bezoeker van WOLK bieden.108  

 

 

Afbeelding 5: Pascal Leboucq voor Stichting Nieuwe Helden. Schetsontwerp WOLK. 2015.   

                                                           
106 Stichting Nieuwe Helden. Plan WOLK voor aanvraag Brabant C. November 2015. 
107 Het festival vindt plaats van 4 t/m 14 augustus 2016. Theaterfestival Boulevard. Officiële website 
Theaterfestival Boulevard. <http://www.festivalboulevard.nl/> Op: 6.12.2015.  
108 Stichting Nieuwe Helden. Plan WOLK voor aanvraag Brabant C. November 2015. 
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Afbeelding 6: Stichting Nieuwe Helden. Scènefoto 1 De Man door Europa. 2015.  

Voorstelling De Man door Europa 

De Man door Europa vormt een theatraal en persoonlijk reisverslag van Lucas De Man. Hij 

geeft de experts en ‘creators’ die hij ontmoetten letterlijk het woord en zet hun uitspraken 

tegenover elkaar met behulp van grote schermen (zie afbeelding 6). Er volgt nu een 

samenvatting van het theaterstuk dat bestaat uit vijf delen, vooraf gegaan door een introductie 

en afgesloten met een conclusie en een verhalend voorbeeld waarin alles samenkomt.109  

 De Man opent de voorstelling met een aantal vragen voor het publiek over het belang 

van geschiedenis, de eerste democratie, de Engelse charter of the forest uit 1217, de eerste 

acte van tolerantie (Polen, 1573) en eindigt met…:’Wie is er gestorven in de 16e eeuw?’ 

‘Jheronimus Bosch!’ is het antwoord. En vervolgens doet Lucas de aanleiding van het project 

In Search of Europe uit de doeken, zoals ik die ook omschreven heb. Lucas introduceert de 

belangrijkste figuren uit de 16e eeuw en legt het ontstaan van Europa uit met behulp van een 

landkaart en Playmobilpoppetjes (afbeelding 7). Hier zal hij in de loop van het stuk steeds 

vlaggetjes met inzichten samengevat in steekwoorden bijplaatsen.  

                                                           
109 Voor alle credits van het theaterstuk De Man door Europa, zie bijlage 3. 
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Afbeelding 7: Stichting Nieuwe Helden. Scènefoto 2 De Man door Europa. 2015. 

    Het eerste deel van het stuk gaat over de negative generation. Lucas omschrijft de 

innerlijke strijd die hij ervaart tussen aan de ene kant de drang voelen heel veel te doen in 

deze wereld en aan de andere kant te voelen dat he allemaal geen zin heeft. We maken kennis 

met Erasmusspecialist professor Trapman en met angry activist professor De Cauter die 

zeggen dat onze generatie verwend, onverschillig en vrij is. Tegelijkertijd dreigen allerlei 

gevaren in de wereld, zoals de opwarming van de aarde, maar ook agressie en intolerantie en 

dit doet ons realiseren dat we wel iets moeten, kunnen en willen doen nu. Lucas komt erachter 

dat het uit elkaar getrokken worden tussen het idee het heeft wel en het heeft geen zin wat ik 

doe, typisch is voor zijn generatie. Hoe je hiermee om kunt gaan, leren we van Simon 

Allemeersch. Hij zegt: het gaat niet om het creëren van een betere samenleving, maar om het 

creëren van een samenleving. Dit is het eerste inzicht dat Lucas met het publiek deelt in De 

Man door Europa.  

 Deel twee gaat over Engin Önder. Hij is met zijn community based communicatie en 

marketing campagne-bedrijf, The Institute, het voorbeeld van de generatie. Een van de 

bekendste projecten van Önder’s bedrijf is 140 journos. Tijdens de rellen in Gezi-park, toen 

alle media gecensureerd werd, hielden jonge mensen hiermee via twitter iedereen up to date. 

Önder brengt ons de inzichten: werk vanuit een plaatselijke basis wereldwijd, oftewel Local-
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Global; technologie is maar een middel niet het doel, dus Technology=tool; en het levert veel 

meer op als iedereen uit zijn hokjes komt en communiceert en samenwerkt, oftewel Remove 

all barriers.110  

 In het derde deel stelt Lucas dat de belangrijkste strijd die wij nu hebben die tegen de 

enclosure of the commons is, tegen ‘het ommuren en afpakken wat van iedereen is.’111 

Thomas More kaartte dit al aan in zijn boek Utopia (1516) en nu gebeurt het overal: water, 

lucht, kernenergie, educatie, politie, zorg, informatie, media, woningen, sociale woningen en 

publieke ruimte worden geprivatiseerd en gereduceerd. Visionair Marcin geeft aan waarom 

dit zo’n gevaar is: ‘Modern society needs public space and needs public institutions, because 

otherwise we have no society, just individuals living close to each other.’112 Lucas plant de 

vlaggetjes: commons en public space.  

 Deel vier van het stuk gaat over de vorm en rol van democratie. Iedereen die Lucas 

tijdens zijn reis door Europa sprak was hiermee bezig. Het belangrijkste is dat burgers en 

communities gehoord worden en echt bijdragen aan politieke besluitvorming. Lucas kwam 

een concreet voorbeeld van een poging hiertoe tegen op zijn reis. Hij was erbij toen de 71-

jarige rechter Manuela Carmena in Madrid met behulp van een door crowdfunding 

gefinancierde campagne de burgermeesterverkiezingen won. Zij voert een systeem in waarbij 

een groep gekozen politici steeds de agenda van de stad opmaakt, per onderdeel en vaak ook 

per wijk gaat praten met mensen en netwerken en ze via referenda laat mee beslissen over wat 

er moet gebeuren.   

 Na vier delen over wat er in Europa speelt, gaat het vijfde deel van het theaterstuk over 

het concept van Europa dat uit elkaar dreigt te vallen. Er is een gebrek aan gedeelde identiteit 

en moraal, vertellen De Cauter en Gutenschwager. Maar iedereen met wie Lucas praat gelooft 

in één Europa, in dat we samen verder komen. Het is belangrijk dat we nu - zoals het in een 

verhitte discussie ook geen zin heeft om weg te lopen - blijven. We hebben tijd en goede 

verhalen nodig waarin we erkennen dat de verschillende landen binnen Europa allemaal 

andere culturen hebben, maar waarin we tegelijkertijd zoeken naar wat ons verbindt.  

 Lucas concludeert: ‘Ik ging op zoek naar generatiegenoten. Ik vond ze. Dit is waar ze 

over denken, praten en mee bezig zijn. Dit zijn elementen van de Transitieperiode waar we nu 

                                                           
110 Voor elk van deze drie inzichten plant Lucas weer een vlaggetje op de wereldkaart.  
Man, L. De. De Man door Europa. (Script). Zomer 2015. 
111 Man, L. De. De Man door Europa. (Script). Zomer 2015. 
112 Marcin in: Man, L. De. De Man door Europa. (Script). Zomer 2015. 
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in zitten. We hebben 23 mensen gesproken in 17 steden in 8 landen. Alle mensen die wij op 

reis spraken, hebben niet alleen visies maar die doen ook. Niet om de wereld te verbeteren 

maar om een wereld te maken. Allemaal zijn ze elke dag opnieuw bezig om een stukje wereld 

te maken. Ik zou ze graag allemaal aan jullie voorstellen en vooral laten zien wat ze DOEN. 

Maar ik heb maar nog maar tijd voor één verhaal. Dat van Giorgio.’113 

 Antropoloog, documentairemaker en kunstenaar Giorgio de Finis verwelkomt ons in 

Metropoliz, een voormalige salamifabriek in een van de buitenwijken van Rome. Het is nu de 

woonplaats van, wat socioloog Bauman wasted lives noemt, mensen die niet mee kunnen met 

het systeem, ‘restjesmensen.’114 En het is tevens een museum voor moderne kunst, het 

MAAM: Museum van de Andere en het Ergens Andere.   

Het MAAM is ontstaan uit een ander project van Giorgio: SPACE METROPOLIZ. 

Met de ‘restjesmensen’ werkte hij aan een denkbeeldige verhuizing naar de maan. Zo gaf hij 

zij die alleen maar bezig waren met overleven en die verdwenen achter de muren van de 

gekraakte fabriek, verbeeldingskracht en daarmee inzicht en uitzicht. De poorten van de 

fabriek gingen open, want wetenschappers, filosofen en kunstenaars werkten mee. Na een jaar 

eindigde het project met de ‘lancering’ van een zelfgebouwde raket.  

De raket staat nog steeds in het MAAM en overal hangt kunst van topkunstenaars. Het 

is hier tot stand gekomen en geplaatst met goedkeuring van alle bewoners, want alles wordt 

gezamenlijk besloten en gedaan in Metropoliz. Het museum helpt deze mensen te beschermen 

en verbindt hen met de mensen uit ‘de wereld van de stad’. Dit is het stukje samenleving waar 

Giorgio aan bijdraagt, dat hij creëert, zijn stukje wereld.115  

Metamoderne elementen in In Search of Europe  

We keren nu eerst terug naar een metaniveau om te kijken welke elementen uit het 

metamodernisme te herkennen zijn in het gehele project In Search of Europe. Daarna zoomen 

we nog verder in op De Man door Europa. Ik zal een aantal citaten uit de voorstelling 

uitlichten en uitleggen waarom die wat mij betreft typisch metamodern zijn.  

Allereerst zou ik de vorm van het project In Search of Europe, de zoektocht, willen 

bestempelen als typerend voor het metamodernisme. De nadruk ligt binnen het project niet op 

antwoorden, maar op de zoektocht zelf. De Man verwacht ook niet één antwoord te vinden op 

                                                           
113 Man, L. De. De Man door Europa. (Script). Zomer 2015. 
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zijn vragen. ‘De zoektocht is ook al een inhoud,’116 heeft Nieuwe Helden geleerd, vertelt hij. 

Misschien vormt de zoektocht zelfs wel de enige inhoud, want in de verschillende onderdelen 

van het project wordt steeds het verhaal van de reis verteld. 

Het verhaal van de reis, de ontwikkelingen in de samenleving en de reacties daarop die 

De Man tegenkomt, komen grotendeels overeen met het tijdsbeeld dat het metamodernisme 

schetst. Beide zien crises op verschillende fronten (klimaat, politiek, financieel) en een 

generatie die gedwongen door die crises zoekt naar alternatieven. Een generatie die zich 

bewust is van de gevaren van grote verhalen en systemen en die daardoor reageert met een 

geïnformeerde naïviteit en een pragmatisch idealisme. Zo zien we in de voorstelling hoe 

Engin Önder met zijn 140 journos een alternatief biedt voor de in Turkije gecensureerde 

media en hoe er in Madrid alternatieven voor politieke besluitvorming met meer inspraak van 

de stadbewoners in de praktijk worden gebracht.117         

In de thema’s van het project kunnen we een van de metamoderne tendenties van Van 

den Akker en Vermeulen herkennen, namelijk het blijk geven van sociaal-politiek 

engagement. De thema’s - new democracy, young generation, (the enclosure of) the 

commons, Europa en de rol van kunst in de samenleving - zijn duidelijk sociaal-politiek. En 

uit de vragen die De Man stelt blijkt zeker een betrokkenheid bij de samenleving.118  

Het willen bereiken van affect is een van de andere kenmerken van 

metamodernistische kunstenaars. Nieuwe Helden wil zeker wat losmaken met het project In 

Search of Europe. Meten hoeveel affect er daadwerkelijk wordt bereikt, is lastig. De reacties 

van publiek en recensenten zijn wellicht een graadmeter. Uit recensies blijkt dat er een 

gevoelige snaar wordt geraakt door De Man. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een opmerking als: 

‘Zelden meegemaakt dat een voorstelling zo’n actueel inzicht kon veroorzaken’119 en ‘…Met 

dat verhaal [van Girgio] zorgt De Man dat we met een glimlach zijn vertelling weer verlaten. 

Op zoek naar meer van deze, tot nadenken stemmende, moedgevende verhalen.’120 

                                                           
116 Man, L. De. De Man door Europa. (Script). Zomer 2015. 
117 Akker, R. van den, Vermeulen, T. ‘Notes on Metamodernism.’ Journal of Aesthetics and Culture, 2 (2010): 5. 
Man, L. De. De Man door Europa. (Script). Zomer 2015. 
Man, L. De. Persoonlijk interview. Afgenomen door Amber Bloos op 17.11.2015. Zie bijlage. 
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tfboulevard/> Op: 6.12.2015.  
120 Zonneveld, L. ‘Tijd voor goeie verhalen en argumenten.’ De Groene Amsterdammer. 23.9.2015. Via:  
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Zoals ik al aangaf, houdt Nieuwe Helden zich verre van ironie en zou je, in ieder geval 

in die zin, een metamoderne oprechtheid kunnen herkennen in wat zij doen en hoe ze dit 

doen. Ook in In Search of Europe, is dit het geval. Het gevoel van oprechtheid wordt 

bijvoorbeeld versterkt doordat De Man in de voorstelling eerlijk vertelt over de aanleiding van 

het project, over wat hij mis had, over waar hij aan twijfelt. Hij heeft een open houding.121 

De wil plaats- en tijdloosheid te creëren in WOLK, doet me denken aan hoe Van den 

Akker en Vermeulen in hun conclusie van Notes on Metamodernism de manieren van 

uitdrukken in de metamoderne kunst omschrijven als ‘a deliberate being out of time, an 

intentional being out of place, and the pretense that that desired atemporality and 

displacement are actually possible even though they are not.’122 

 Het project In Search of Europe op zich heeft dus de vorm van een metamoderne 

zoektocht. En ook binnen de verschillende onderdelen van het project zien we opvallende 

metamoderne kenmerken terug, zoals sociaal-politieke betrokkenheid, oprechtheid, het belang 

van verhalen vertellen en het willen bereiken van affect. Bovendien doet De Man in zijn 

zoektocht bevindingen die vergelijkbaar zijn met die van Van den Akker en Vermeulen. De 

generatie die De Man ontmoet en omschrijft als een nieuwe generatie die aan het opstaan is in 

Europa en die klaar is voor verandering te strijden, zou ook omschreven kunnen worden als 

de metamoderne generatie. Hoe we dit concreet terug zien bij de mensen die De Man sprak, 

zal ik toelichten aan de hand van een aantal citaten uit de voorstelling die blijk geven van een 

metamoderne houding.  

Metamoderne citaten uit de voorstelling De Man door Europa 

Allereerst geeft De Man zelf blijk van een metamoderne houding: ‘Ja, wij kennen het 

verleden en enerzijds verandert het wezen van de mens niet. En ja, wij geloven dat het nu aan 

ons is en dat we wel degelijk iets kunnen en moeten veranderen. Of, zoals ik het samen vat, 

een intense combinatie en voortdurende strijd tussen: HET MAAKT NIET UIT WAT JE 

DOET. En: HET MAAKT WEL UIT WAT JE DOET.’123 In dit citaat herkennen we niet 

alleen de metamoderne zoektocht naar zin, ik zou wat Lucas hier omschrijft ook willen 
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Zie voor een overzicht van alle recensies van De Man door Europa:  
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121 Man, L. De. De Man door Europa. (Script). Zomer 2015. 
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vergelijken met de ontologische gespletenheid en het geslinger die Van den Akker en 

Vermeulen omschrijven. 

Bij Eva van MMM Collective, 124 een van de visionairs die De Man het woord geeft in 

de voorstelling, zien we een ander typisch metamodern gevoel: ‘I think I'm going to go for 

hope. Yes, we have to hope. You cannot think that things are going to get worse. There's no 

need and it's not practical.’125 Uit dit citaat spreekt niet alleen een voorzichtige hoop die past 

binnen het metamodernisme, het geeft ook blijk van een pragmatisch idealisme. In Eva’s 

woorden schemert door dat er genoeg aanleiding is tot wanhoop, maar dat dat gewoon niet 

handig is, we komen er niet mee verder.   

‘We cannot step out, we have to engage. I also feel that in a way this is a movement in 

which I participate myself. Not only within my own work, but also within society. I am really 

searching how to engage myself in this process of transformation that we are all part of.’126 

De transformatie die kunstenares Lotte van den Berg hier omschrijft zou die naar het 

metamoderne tijdperk kunnen zijn en haar wens betrokken te zijn, past hierbij.     

Simon Allemeersch omschrijft in één zin de aanleiding van de veranderende tijden 

vergelijkbaar met hoe dit binnen de theorie van het metamodernisme omschreven wordt en 

geeft aan dat er daarom goede verhalen nodig zijn – één van de metamoderne tendensen: ‘But 

nowadays in Europe with the migration for instance, things like poverty and things like ages 

that start to shift, and how our idea of labour and poverty changes, these narratives of what the 

simple things are, become so difficult that we really need time and good storytelling to 

understand what is happening.’127 

In Giorgio de Finis’ SPACE METROPOLIZ project zie ik een mooie metafoor voor 

het metamodernistische wat-als denken. Door te streven naar een onmogelijke mogelijkheid, 

ontstaan er mooie dingen. De Finis: ‘WE GAAN NAAR DE MAAN. Kijk zo letterlijk was 

het niet. Maar meer zo van: alle mensen die hier niet welkom zijn, die er hier nooit bij horen 

of niet mee kunnen, wat als die met zijn allen op de maan gaan leven? Wat als we nu de maan 

nemen als plek om opnieuw te gaan wonen.’128 

 

                                                           
124 Voor meer over MMM collective, zie: <http://www.mmmcollective.com/>  
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Conclusie  

We zijn bijna aan het einde gekomen van mijn verkenning van het tijdperk van het 

metamodernisme en naar de plaats van Nieuwe Helden in dit tijdperk. In deze conclusie zal ik 

proberen samen te vatten wat en wie ik op mijn reis ben tegen gekomen, hopende dat dit - 

voor zover dat mogelijk is - een antwoord geeft op de vraag die centraal stond tijdens mijn 

zoektocht: in hoeverre passen de doelstellingen van Stichting Nieuwe Helden anno 2015, 

geïllustreerd aan de hand van hun project In Search of Europe, in het cultuurfilosofisch kader 

van het metamodernisme?  

Een van de belangrijkste kenmerken van de metamoderne sensibiliteit is misschien 

wel het enthousiast en oprecht op zoek gaan naar iets waarvan je weet dat het niet te vinden 

is.129 Daarmee kunnen deze scriptie, het metamodernisme zelf, en het Nieuwe Helden-project 

In Search of Europe, omschreven worden als metamoderne zoektochten. Ze trachten alle drie 

- ondanks het besef van de onmogelijkheid hiervan - een overzicht te bieden van de transitie-

periode waarin we ons op dit moment bevinden. Het gaat hierbij niet zozeer om het vinden 

van antwoorden, maar om de zoektocht zelf, waarin ‘ont-moeting’ met een generatie 

plaatsvindt.   

 Het schommelen tussen moderne en postmoderne waarden is een van de belangrijkste 

kenmerken binnen de gevoelsstructuur van het metamodernisme die cultuurwetenschappers 

Timotheus Vermeulen en filosoof Robin van den Akker uiteen zetten in Notes on 

Metamodernism.130 Er zijn moderne en postmoderne elementen terug te zien bij Stichting 

Nieuwe Helden. Het is te herkennen in het idee dat aan de basis ligt van alle Nieuwe Helden 

projecten: dat je niet moet, dat er niet één manier is, oftewel er is geen waarheid, zin of doel – 

een postmoderne gedachte. Dit geeft Nieuwe Helden kracht, energie en enthousiasme – een 

moderne houding.131 Zo zijn de meeste moderne en postmoderne elementen die we terug zien 

bij Nieuwe Helden terug te voeren op de metamoderne gedachte: er is geen zin (postmodern), 

maar we gaan er toch naar zoeken (modern).  

 Er komen echter verder zo weinig postmoderne waarden (zoals ironie, melancholie, 

apathie, dubbelzinnigheid) in het werk en de doelstellingen van Nieuwe Helden voor, dat niet 

te zeggen is of je kunt spreken van een schommeling tussen moderne en postmoderne 
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waarden bij Nieuwe Helden zoals die wordt omschreven binnen en als kenmerkend wordt 

gezien voor het metamodernisme.  

De vijf metamoderne tendenties die Vermeulen en Van den Akker noemen, zijn wel 

weer grotendeels terug te zien bij Nieuwe Helden. Uit het werk van Nieuwe Helden spreekt 

een sociaal-politiek engagement, de eerste metamoderne tendens. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 

de belangrijkste thema’s binnen het project In Search of Europe - new democracy, (the 

enclosure of) the commons, Europa en de rol van de kunstenaar in de samenleving. Een 

tweede metamoderne tendentie, het belang van het vertellen van verhalen, is Nieuwe Helden 

op het lijf geschreven. Zoals we gezien hebben in het hoofdstuk twee is het ultieme doel van 

Nieuwe Helden het veroorzaken van ont-moeting door het vertellen van (taboedoorbrekende) 

verhalen. Een derde tendentie is de New Sincerity, het voorbijgaan aan ironie. Nieuwe Helden 

houdt zich over het algemeen en in In Search of Europe, verre van ironie en in die zin zou je 

van een metamoderne oprechtheid kunnen spreken. Het belang van affect is een vierde 

metamoderne tendens die duidelijk terug te zien is bij Nieuwe Helden. Nieuwe Helden is 

namelijk niet uit op direct effect, maar wil mensen met hun projecten raken in hun diepste 

zoeken. Het vijfde en laatste punt, de waardering voor ambachtelijkheid, is misschien niet het 

belangrijkst voor Nieuwe Helden, aangezien ze vaak concepten bedenkt en meer waardering 

lijkt te hechten aan vernieuwing dan aan traditie. Wel werkt Nieuwe Helden graag samen met 

vakmensen.132  

De manier van denken over en kijken naar de wereld om ons heen van Van den Akker 

en Vermeulen en Nieuwe Helden komt overeen. Zowel de cultuurwetenschappers als de 

‘creators’ kiezen voor flexibele kaders. Kenmerken en doelstellingen van Nieuwe Helden en 

van het metamodernisme liggen niet vast, ze moeten steeds bijgesteld worden. Ook delen ze 

de gedachte: we weten het niet en daarom moet je gewoon doen en beginnen. In het geval van 

metamodernisme is dat aan het bouwen en invullen van een gevoelsstructuur. In het geval van 

Nieuwe Helden gaat het om projecten.133   
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Met behulp van literatuuronderzoek en interviews heeft dit onderzoek bijgedragen aan 

het cultuurfilosofische onderzoeksveld van onze hedendaagse, in crises verkerende, 

samenleving. We hebben gezien hoe Nieuwe Helden binnen de flexibele kaders van het 

metamodernisme past en dat Nieuwe Helden zelf ook bijdraagt aan het denken over onze tijd, 

onder andere door ruimte te scheppen voor het laten ontstaan en blijven zien van alternatieven 

voor samenleven.  

 Binnen mijn onderzoek heb ik me grotendeels vastgehouden aan de vijf tendenties die 

Van den Akker en Vermeulen hebben voorgesteld. Zij geven aan dat dit zeker geen volledige 

lijst is. Ik heb een suggestie gedaan voor een nieuwe metamoderne tendentie naar aanleiding 

van wat ik bij Nieuwe Helden en specifiek en in de praktijk rondom hen zie, namelijk 

discipline-overschrijdende samenwerking, waarvan In Search of Europe een goed voorbeeld 

vormt. Hierin ligt een mogelijkheid tot vervolgonderzoek. Is discipline-overschrijdende 

samenwerking inderdaad een steeds wijdverspreidere trend? En kan deze trend gevangen 

worden binnen de kaders die metamodernisme biedt voor het omschrijven van culturele 

ontwikkelingen?  

 Het begon met een vacature voor een stagiaire en een artikel van twee jonge 

cultuurwetenschappers en het eindigt als een opening naar oneindig veel oneindige 

zoektochten, want dat is het lot van de metamodernist: ‘to pursue a horizon that is forever 

receding.’134  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Persoonlijk interview met Lucas De Man  

 

Interview met Lucas De Man afgenomen op 17-11-2015 door Amber Bloos  

A: ‘Wouter vertelde dat Nieuwe Helden eigenlijk ontstaan is uit een ongenoegen met het 

postmodernisme.’  

L: ‘Ja, daar heeft hij heel erg gelijk in. Grappig dat Wouter het zo goed verwoordt. Kijk, en 

niet met het postmodernisme an sich, want dat is natuurlijk ingewikkeld, maar met de 

postmoderne houding, zeker in de theater wereld. Een soort: ‘Er zijn geen verhalen meer’. 

Eigenlijk heeft het besef dat er geen waarheid is, geen kern - wat natuurlijk het 

postmodernisme ingeleid heeft in de jaren ’60 in de wetenschap en in het theater zeker in de 

jaren ‘80/’90 enzovoort - er toe geleid dat je eigenlijk verhalen afschaft, dat personages niet 

meer bestaan, dat er heel veel ironie is, heel veel knipoog. ‘Maakt niet uit, kijk maar naar 

mij.’ En dat was heel erg belangrijk die fase, ik ben heel blij dat die er was. Omdat die ook 

gezegd heeft: het is allemaal relatief: de vorm die je kiest, de inhoud, dat effect. Maar dat wil 

ook zeggen, dat als je daar in blijft hangen, dat je eigenlijk heel ijdel, heel ego gericht theater 

maakt, die heel erg gaat over de incrowd van de incrowd. Je knipt oogt, je doet, alle vormen 

zijn oké. En eigenlijk was het tijdens onze schoolperiode al heel erg duidelijk dat wij wel 

verhalen wilde brengen. Alleen wat we overhouden van het postmodernisme is het feit dat alle 

vormen mogen. Je bent niet van één vorm afhankelijk of van één verhaallijn of van één stijl. 

Dus eigenlijk hebben wij gezegd: wat er nodig is om je verhaal te brengen, doe je. Dat stond 

ook in een interview toen, in een artikel, toen ik afstudeerde. Dat was heel mooi. Een 

professor had een paar voorstellingen gezien van afstuderenden, van mij, van mensen die al 5 

jaar bezig waren. Hij schreef: er is een nieuwe trend, namelijk die van een generatie die niet 

bezig is met ergens tegen te vechten, maar met ergens voor te vechten. Ze vertellen een 

verhaal. En dat ze dan experimenteren met de vorm, heeft niet te maken met ‘we gaan met de 

vorm experimenteren’, maar die nieuwe vorm is er omdat het verhaal goed moet overkomen. 

Dus ik had een voorstelling waarbij het publiek in twee werd gesplitst, maar die kwamen 

elkaar niet tegen, je kon niet de andere kant zien. En wij wouden dat het publiek zou napraten 

om te snappen wat er nu eigenlijk gebeurd was. En dat gebeurde enorm. Maar sommig 

publiek was heel boos: ‘Die andere kant heb ik nu niet gezien!’ Want ze zijn gewoon van 

‘knip knip’, het is een concept. En wij doen niet die ‘knip, knip’. Nee, jij bent deel van het 
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geheel, je kan niet alles overzien. En dat soort dingen zie je ook in De Fightclub: dat je dingen 

mist enzo. Dat was ‘oeoeoe’, dat snapte men niet. En met echt en niet echt werken. 

Postmodernisme werkt met echt en niet echt altijd met een knipoog, dikke ironie. En in die 

zin heeft Wouter gelijk, we haten allemaal, iedereen die bij Nieuwe Helden rondloopt, die 

hele dikke ironie. Dat vonden wij veel te veilig, veel te plat, veel te makkelijk. En nog steeds 

is die populair, kijk maar naar Warme Winkel, en noem maar op. Los van het feit dat ze hele 

mooie beelden maken, maar het is heel ironisch en heel Hollands. En dat hadden wij helemaal 

niet. Wat wij wel hadden was: wij wilden iets veroorzaken, wij willen heterogeen kunnen zijn 

als we dat willen, veel meer de Barbaren, de Baricco, de wave doen en veel minder zeggen: 

‘Wij zijn theatermakers, dus we maken theater. Wij willen dit publiek altijd maar bereiken.’ 

Wij wouden gewoon veel meer vrijheid en veel meer werken vanuit de noodzaak om die ont-

moeting te veroorzaken. Daarom noemen we het ook de Nieuwe Held. Dus niet de superheld, 

niet de anti-held, maar de nieuwe held. En anti-held is jaren ’90, de ‘ja god, wat kunnen we 

doen hè...’, relativeren en ‘bleh’. Maar de nieuwe held weet dat ie het niet weet –postmodern - 

maar in plaats van daar alleen maar bang voor te zijn - postmodern - haalt hij daar ook kracht 

uit, verbindt, doet dus. En dat is metamodern, nieuw modern, whatever dat het genoemd 

wordt, maar niet postmodern. Postmodern is: relativering, ego, gaan voor jezelf, het heeft toch 

allemaal geen zin, personages die diffuus zijn geworden, heel erg naar binnen gekeerd. En wij 

hebben zoiets van: naar buiten, verbinden, positiviteit, kracht doordat je niet weet, vanuit dat 

je weet dat je niet weet.’ 

A: ‘En Wouter had het ook nog over onsterfelijkheid.’  

L: Ja, beseffen dat je het niet weet, brengt je dichter tot je sterfelijkheid. Kijk wij zijn hier op 

aarde en we hebben het grootste probleem van alle dieren: dat we een bewustzijn hebben. Dus 

wij kunnen ons afvragen: ‘Waarom zijn we hier?’ Het probleem is: het antwoord weten we 

niet. En dat is echt kut. En dus, om durven gaan met je sterfelijkheid… Niemand is bang voor 

de dood, want de dood ken je niet. Je bent ook niet bang voor boekoeboekoe, want je weet 

niet wat boekoeboekoe is. Maar een mens is wel bang om te sterven, dat is, om niet meer te 

zijn. De mens is bang om wat ie heeft te verliezen eigenlijk. Daar gaat LOS over, noem maar 

op. Dus ik zeg: het is niet erg als je er bang voor bent, maar het is wel vervelend als de angst 

gaat regeren, of angst voor de angst. Want dan is angst wat je drijft. En wij verweten het 

postmodernisme vooral op angst te drijven, dus relativering te compenseren met angst. 

Doembeelden, humor, maar niet humor in de zin van goede humor, maar humor in de zin van 

‘lach het maar weg’, want eigenlijk ben je bang. Wij hebben gezegd, angst is deel van het 
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leven, je weet het niet, kut. Tegelijkertijd: je weet het niet, yes. De burnout, de stress die er nu 

heerst, heeft allemaal te maken met angst. De grote verhalen heeft het postmodernisme 

afgeschaft, heel goed. Maar stiekem is er nog altijd een groot verhaal, het neoliberalisme. Je 

moet de beste worden die je kunt zijn, vrijheid, consumeren, noem maar op. En dat met het 

postmodernisme: veel mensen van onze generatie flippen, want je moet allemaal van alles en 

als tegenliggend verhaal heb je: ‘Ach, het is allemaal relatief.’ En wij [Nieuwe Helden] 

hebben zoiets van: nee, je moet niet. Daar komt nieuwe helden van, je moet niet. Niet je moet 

nietS, je moet heel veel en je gaat en leeft en je weet niet en eeh… Dus er is angst. Er is druk. 

Er is stress. We zeggen niet, dat kunnen we oplossen, we zijn geen hippies. Maar we zeggen 

wel: de filosofie onder alles is: je moet niet. Je bent vrij, want je weet niet. Niet je weet niet, 

dus je bent vrij, dus oh my god. Nee, je vrijheid zit in het feit dat je aanvaard; de 

sterfelijkheid, ik weet niet, op een dag ga ik dood en al de rest hier ben ik bezig met allemaal 

mensen die het ook niet weten. En je zou ook kunnen zeggen, is dat niet negatief? Nee, dat is 

juist wat ons kracht geeft, want dat wil zeggen dat alles kan. Dat je mensen kunt overtuigen en 

mee kunt nemen, maar dat het ook heel eenzaam wordt, maar dat wisten we al van de Tweede 

Wereldoorlog.  

A: ‘Hoe kijk jij/Nieuwe Helden aan tegen waarden die het modernisme kenmerken - dus 

inderdaad die grote verhalen, maar ook enthousiasme, idealisme, hoop…?’ 

L: ‘Ja, je hebt mijn voorstelling gezien natuurlijk. Elke vorm van -isme hebben we afgekeurd. 

We, daarmee bedoel ik onze generatie. Idealisme, met een grote ‘I’, positivisme met een grote 

‘P’, elke vorm van idealen zijn gone. Waarom? Omdat het ‘-isme gegeven’, dat er een soort 

leer in zit, een waarheid, dat heeft het postmodernisme kapot gemaakt. Dus wij gaan niet 

terug naar modernisme, dat kan niet meer. Ik ben heel blij dat postmodernisme alles heeft 

kapot gemaakt. Toen ik 16/17 was, zat ik midden in het postmodernisme, 

kwantummechanica, dat is heel belangrijk geweest voor het postmodernisme. De 

kwantummechanica heeft bewezen dat er geen kern bestaat. Moet je je eens bedenken, dat je 

je dat beseft als wetenschapper: ‘Shit, er is geen kern! Het is energie! Fuck, wat wil dat 

zeggen?’ Dat heeft eerst gevolgen gehad voor de wetenschap, dan voor de filosofie en dan 

voor de rest van de maatschappij: we weten het niet. Maar tot in het diepste hè, we weten het 

niet. Er is geen kern. Er is geen miniminimini deeltje, als je dat hebt… voor jou is dat logisch, 

want jij bent opgegroeid zo. Maar voor mensen was dat een shock. Maar, want het is een 

goede vraag, elke vorm van -isme gaan we niet aanhangen, maar de mens heeft nood aan 

verhalen en voorbeelden. En wij zeggen, we moeten ook waken voor bijna een terugverlangen 
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naar een -isme, wat er heel erg aan de hand is: naar nationalisme, bijvoorbeeld. Waarom, 

omdat de mensen met de vrijheid die postmodernisme creëert, en terecht, niet om kunnen. 

Zeker niet als het alternatief is: het is relatief, deal with it. En als stiekem als er stiekem toch 

een -isme is, namelijk neoliberalisme. En eigenlijk gaat er altijd een -isme zijn. Volgens mij, 

wat wij geloven is, we moeten vechten tegen -ismes, blijven vechten tegen -ismes, want ook 

al lijkt het nu alsof er geen -ismes meer zijn, ze zijn er nog steeds en ze zullen harder zijn dan 

eens, want mensen kunnen niet met vrijheid om. Dus ons verhaal, is een positief verhaal, 

namelijk momenten creëren dat je niet moet, zodat je om kunt met de leegheid die vrijheid is. 

Daarom moeten wij [die momenten] bieden, of iedereen stapt weer in relativering, of -ismes 

en dan is het weer klaar. Dus wij gaan niet de wereld verbeteren, maar we bouwen wel kleine 

stukjes waarin we laten zien: jij moet niet, je weet ‘t niet en de ander ook niet. Waardoor je 

een soort troost, kracht, want troost is kracht, kunt halen om verder te gaan. Zo’n Zie Mij is 

een goed voorbeeld. Dat je door de stad wandelt, en zo’n tekst ziet op een gebouw. En dan 

kun je denken: ‘Zie wie?’ Maar het gaat over jou. Een mens wil gezien worden. Dat zijn een 

paar van die zinnen die ik ontdekt heb de afgelopen 7 jaar. Een mens wil gezien en gehoord 

worden. Niet alleen om hoe sterk ie is en succesvol, maar ook om hoe kwetsbaar en zoekend 

en onzeker. Zonder dat dat slecht hoeft te zijn. Neoliberalisme zegt: elke vorm van zwakheid 

is slecht. Je moet sterk zijn. Als je stottert, ga een cursus doen. Als je geen werk hebt, zoek 

het. Only the strong will survive. Wie sterk genoeg is, is heel goed bezig. Het deel van: wie 

sterk is, moet beloond worden, snap ik. Maar het deel van, we ontkennen dat er iets als zwakte 

is, of dat zwakte een kracht kan zijn, dat is natuurlijk bullshit. Dat dat ontkent wordt in het 

neoliberalisme... Wij moeten er voor zorgen dat dat een plek krijgt. Dus eigenlijk zijn we op 

een heel stoere manier bezig met kwetsbaarheid, sterfelijkheid, niet weten, zoeken, 

verlangen… Maar ook de dierlijke verlangens, want daarom gaan we iets over erotiek doen, 

of seks met berjaarden, de taboes die nog heersen. En dat is niet meer zo openlijk, maar onze 

maatschappij zit nog vol met taboes.’  

A: ‘En dat een plek geven.’  

L: ‘Tuurlijk, ont-moeting: jij met jezelf, jij met de ander, jij met de wereld. Momenten van 

niet moeten, met die dingen. Want zijn niet van een campagne van de overheid zodat er 

minder gevloekt wordt. We zijn geen moralisten, integendeel, we zijn soms niet moraal. We 

zijn wel opzoek. Kijk, WOLK, wat is dat? Dat is eigenlijk letterlijk voorbij de moraal. We 

beginnen in fase 1 met de zoektocht van de 16e eeuw, dan utopie en distopie nu. Meestal stopt 

men daar, ‘we moeten de wereld beter maken’. En wij gaan dan nog een half uur verder, tot 
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stilte. LOS - je hebt het zelf gezien - gaat niet over de dood. LOS gaat over de angst voor 

stilte. En dat is taboe. En dat voor iemand die zo luid is als ik natuurlijk. Wat ik zo mooi vind, 

is, je hebt nu een paar dingen van NH gezien en je ziet dat er een lijn in zit en tegelijkertijd, 

het heel andere vormen kan hebben. Dat is metamodern of niet-postmodern, laat ik het zo 

zeggen, beyond het postmoderne. Dus er zit een verhaal, er is communicatie – OOG is niet 

alleen maar zitten en beelden, OOG zegt echt iets. Alleen we gaan niet jou de les spellen. We 

zeggen: de mens wil gezien worden, wordt je eigenlijk wel gezien? Dat is een verhaal. Dat 

raakt mensen. Ze hebben het gevoel: ik mag hier zijn. Het is niet negatief, het is niet ironisch, 

het is niet ‘oeh, oppassen dat we niet iets zeggen hoor, want dat kan niet’. Wat ik snap hè: 

alles wordt een uitspraak. Maar je wordt gek. Wat kun je doen? Want het is een uitspraak. Je 

ziet dat met die Parijs [terroristische aanslag november 2015], iedereen doet zijn facebook 

pagina rood-wit-blauw, terwijl niemand dat doet voor Darfoer, waar nu elke dag miljoenen 

kinderen sterven, niemand doet dat voor de aanslag in Libanon, niemand. Waarom dat Parijs 

is? Omdat dat dicht bij ons is, in de social media… Ach, hoe hypocriet is dat. En ik weet dat 

je het ook gedaan hebt hè. Maar dat is het gevaar van een tijdsgeest. Wij reageren emotioneel. 

Wij reageren direct, want we zoeken houvast. We hebben geen kader. We kunnen niet 

rouwen. Dat hebben we allemaal niet geleerd. En wij moeten als Nieuwe Helden voorbij de 

spontane tijdsgeest gaan, dat we weer naar een universeel iets zoeken, waardoor we 

aansluiting vinden met Erasmus en Thomas Moore enzovoorts, op onze manier. Dus dat is het 

gene waarin we het meest geëvalueerd zijn ten opzichte van het begin, vind ik. In het begin 

waren we vooral bezig met, hoe kunnen we doen wat we voelen wat we moeten doen. En nu 

merk ik dat wij… De Man door Europa, lijkt actueel, maar dat probeert vooral iets anders te 

zeggen, begrijp je. Daarom vond ik het zo ingewikkeld dat iemand zei: ja, hij biedt geen 

oplossing. Nee, maar ik beweer ook niet dat ik dat doe. Ik heb het over: we vieren elk jaar 

onze verjaardag, we struikelen allemaal, we kunnen kleine stukjes maken, dat is wat we wel 

kunnen. Dat is wat de voorstelling zegt: je kan niet veel en je kan heel veel. Het gaat niet om 

het maken van een betere wereld, het gaat om het maken van een wereld. Dat is een enorme 

filosofie. Dat is enorm waar onze generatie mee groot gaat worden. Niet  ‘ let’s make the 

world better’, want dat is nog een uitwas, van die hele liberale wereld die heel erg zegt ‘Oeh 

we gaan de wereld beter maken’, die stroom blijft. Want een kenmerk van het 

postmodernisme is dat ze geen enkele andere stroming heeft afgekraakt he. Ze heeft ze 

allemaal aangevallen, maar ze heeft ze ook allemaal laten bestaan. Want volgens het 

postmodernisme is er geen een waarheid, dus iedereen kan vinden wat ie wil. Wij zeggen dat 

er geen een waarheid is - dat geloven we wel – maar dat er onder wel een soort universele 
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zoektocht is van de mens. En daarom hebben wij het ook over kwetsbaarheid en noem maar 

op. En dat is waaraan wij moeten refereren. Hoe actueel onze projecten ook lijken. Want als je 

nu een voorstelling maakt over vluchtelingen. Wij kunnen nu 10 dingen maken die scoren die 

scoren omdat ze superactueel en hip zijn enzo. Maar dat wil ik niet. Ik wil ook niet weg van 

de mensen, ik wil communiceren, maar we moeten naar het diepe zoeken.’  

A: ‘Dus je bent niet bezig met actueel zijn, maar wel heel erg met onze tijd en wat onze tijd 

betekend voor ons.’  

L: ‘We zijn niet bezig met emotioneel reageren, wij zijn geen theatermakers, wij zijn 

kunstenaars. We maken geen theater over alles wat er nu weer hip is, maar we zijn 

kunstenaar, dus we zijn enorm met nu bezig.’  

A: ‘Ben of maak je als kunstenaar per definitie een reflectie op je tijd?’ 

L: ‘Als je kunstenaar bent, ja, dan moet je dat zijn ja. Hoe, dat mag je kiezen: heel extravert, 

heel ingetogen, voor een klein publiek, voor een groot publiek… dat is allemaal de hoe. Maar 

dat je dat bent: ja, anders ben je geen kunstenaar. Een kunstenaar is opzoek naar het 

persoonlijk en het universele. Als theatermaker, maak je theater. Dus ik ben ook theatermaker, 

maar daarboven ben ik kunstenaar, of ik noem het creator, maar voor je scriptie… Ik ben 

creator, ik ben een professioneel iemand, die dus bezig is met mijn drie regels met als doel 

mijn ont-moeting veroorzaken. En of ik nu theater doe, of installaties, of presenteer, of noem 

maar op, voor mij is dat allemaal één en hetzelfde. Omdat dezelfde regels, hetzelfde doel 

dient. En wat een theatermaker doet… Je hebt heel veel theatermakers die geen kunstenaar 

zijn. Die maken toneel, soms goed, soms niet, soms actueel, maakt niet uit, maar die zijn 

bezig met toneelstukken maken. En je hebt natuurlijk minder mensen die creator zijn, anders 

zou de wereld het ook niet aankunnen. Maar dat wordt vaak allemaal op een hoop gegooid en 

dat vind ik moeilijk. Daarom word ik ook niet graag theatermaker genoemd. Want als ik dat 

zou zijn, dan maakte ik gewoon elke twee maanden een toneelstuk. Het zal wel een keer 

actueel zijn, het zal wel een keer niet actueel zijn, je krijgt een tekst… dat.’  

A: ‘Maar zo’n toneelstuk kan wel ook ont-moeting veroorzaken.’  

L: ‘Tuurlijk, anders zou ik het niet doen. Theater is een van de dingen die we inzetten (toneel 

doen we nooit). Theater is zo breed (houdt zijn armen wijd uit elkaar). En in de volksmond is 

theater zo breed (houdt zijn armen vlakbij elkaar): in de zaal zitten om 8 uur, klaar om 10 uur, 

dat is theater. Voor ons is dat een van de vormen van theater. OOG is theater voor ons. TEDx 
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is theater. Op reis gaan door Europa is theater. Alleen al die dingen. Theater is namelijk 

bedenken: wat is het verhaal en dat live brengen op een manier. Dat is theater, dat doen wij. 

Dus het opheffen van definities, wat hoort binnen het kadertje, wat de vorm is, is waar 

postmodernisme heel erg naar streefde en dat deed vooral op een metaniveau eigenlijk. Je 

staat nog altijd in een zaal, maar je personages zijn weg ofzo. Wij zeggen, we gaan nog een 

niveau hoger of verder. Er is geen waarheid, dus elke vorm, alles wat je wil, kan, mag je 

gebruiken voor wat je wil vertellen. En dat wat je wil vertellen een verhaal is, is weer niet 

postmodern.  

Het is fijn om dit weer zo te horen. Want je moeten weten hoe ik met Nieuwe Helden 

begonnen ben. Je moet maar kijken of je dit kan gebruiken. Sorry, Amber die dit uittypt. Ik 

heb literatuur en filosofie gestudeerd. Mijn Masterthesis ging over de crisis van de publieke 

ruimte en in welke mate theater daar een antwoord op zou kunnen zijn. Toen had ik casus 

improvisatie theater, omdat ik dat toen deed. Hoofdstuk 1: wat is de crisis van de publieke 

ruimte? Hoofdstuk 2: hoe kan theater daar een antwoord op zijn? Hoofdstuk 3: casus 

improvisatie theater. Hoofdstuk 4: conclusies. Daar komt mijn hele theorie van ont-moeting 

vandaan. Ik ben daar al mee bezig sinds ik 15 was. Op de universiteit heb ik elk paper, elk 

ding die ik moest schrijven toegepast op het slijpen van mijn zoektocht. Dat ik Nieuwe 

Helden ging oprichten had ik dus al bedacht toen ik 15 was, alleen niet hoe ik het moest 

noemen enzovoort. Tijdens mijn studietijd, tijdens de regie opleiding, kwam ik erachter: 

wacht eens, ho ho ho, ik wil niet alleen maar toneelstukken maken. Het eerste jaar deed ik al 

andere dingen. We deden dit en dat. Iemand zei ook: doe maar gewoon eerst alles waar je zin 

in hebt, dan ga je vanzelf wel zien wie je bent. In plaats van al te zeggen wie je bent en dan 

alleen nog maar dingen daarbinnen te doen. Dus wij deden heel veel. En toen zeiden mensen: 

pas op als je te veel doet, dan ben je niemand meer. En ik heb geleerd dat dat bullshit is. Het 

enige wat je wel moet doen is iedere keer herdefiniëren waar je bent. Dus in plaats van A + B 

+ C te doen, kun je ook grotere kaders maken. Daarom hebben wij creators bedacht als 

nieuwe term, daarom hebben we nieuwe helden bedacht als koepel. Dus plotseling heb ik een 

bedrijf die mijn visie ondersteund, heb ik mensen die meewerken. Dus het hele Nieuwe 

Helden oprichten is een kunstwerk. Stadskunstenaarschap is een kunstwerk. Het project In 

Search of Europe, het hele project, is een kunstproject met daarin verschillende onderdelen. 

Dus eigenlijk zijn we meer gaan denken in dat soort paraplustructuren. Avontuurlijk, 

postmodern, meets new. Dus je beseft dat je heel verschillende soorten publieken hebt voor 

verschillende onderdelen en al die onderdelen kunnen op zichzelf, maar vormen toch samen 
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één geheel. Wat Het Zuidelijk Toneel denkt is: we hebben een toneelvoorstelling, we gaan 

affiches hangen, publiek komt. Dat is echt oud denken. ‘En als het publiek het leuk vond, 

komt het publiek naar de volgende voorstelling ook.’ That’s gone, dat is voorbij. Waarom? 

Omdat het publiek elke keer naar iets anders gaat. ‘Hé, Lucas, ik heb jou ding gezien, dat was 

leuk!’ ‘Ik heb nog iets!’ ‘Ah, nee, maar ik heb nog van alles te doen. Maar toffe gast.’ Pieuw, 

pieuw, pieuw, pieuw. Hoe facebook werkt, zo werkt natuurlijk ook de wereld. En de grap is, 

wij werken wel zo, waardoor je wel krijgt… Wat dat meisje vanochtend ook zei, Jacqueline 

[die helpt met het schrijven van het ondernemingsplan red.], dat is absurd. We doen projecten 

daar en daar en daar, we werken met die en die en die met die groep en met… met de 

koningin en met een dakloze op eenzelfde dag professioneel kunnen werken. Dat is waar ik in 

geloof. Ik was net bij de wethouder, daarna zie ik weer die. En ik hou daar van, omdat het 

voor mij eigenlijk allemaal met elkaar te maken heeft. En niet met categorieën erboven. En 

dat proberen we weer te vangen met The Village. Dat je dingen kunt bundelen; 

stadskunstenaarschap is vier jaar bundelen. Dat je het zo kunt doen, dat het voor mensen 

steeds inzichtelijker wordt.’  

A: ‘Maar je houdt eigenlijk niet van kaders…?’ 

L: ‘Ik hou enorm van kaders, alleen niet van kaders die je beperken.’  

A: ‘Van kader die je zelf bedenkt.’   

L: ‘En om ze weer om ver te werpen, als het nodig is. Eigenlijk is wat wij doen heel logisch, 

omdat het organisch is en vanuit een noodzaak komt. Een buitenstaander denkt: die doen 

zoveel, ik zie door de bomen het bos niet meer. Maar dat is ook niet de bedoeling, want wij 

hoeven niet al het publiek van alles te overtuigen. Wat Het Zuidelijk Toneel wel nog steeds 

probeert te doen. Elke week is er iets waar je naar toe móét. Dat trek je niet. Wat wij proberen 

te doen is voor elk project het juiste publiek te bereiken. Maar wel systemen te bedenken 

zodat zij die willen, wel op de golf mee kunnen. ‘O, dan ook naar dit.’ En na 7 jaar kunnen 

wij zeggen dat dat begint te werken. Mensen hebben ons daar gezien, hebben dat gezien en 

denken dan kun je misschien ook dit doen. En zo begint dat te werken. En onze constructies 

worden ook steeds intelligenter. Dat we zeggen: oke zo’n ISOE dat heeft verschillende 

onderdelen, daar ben je drie/vier jaar mee zoet. En als er een deel niet goed is of afvalt, dan 

kan je dat afstoten zonder dat je project mislukt is. Je maakt veel meer spinnenwebben, 

netwerken, om dat kutwoord te gebruiken. Elk woord dat je ooit gebruikt is nu een hip woord 

geworden, dus daar moet je mee oppassen. En daarom is wat ik je ooit gezegd hebt, is de 
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volgende stap die we moeten maken, is dat we ons eigen systeem moeten blijven aankunnen. 

Want een systeem dat je zo ingang zet, kan er voor zorgen dat je plotseling heel veel werk kan 

krijgen op 5000 niveaus. Je zwengelt van alles aan en waar het landt weet je niet. Soms komt 

het ‘woef’. Dus je moet het wel aankunnen, maar je moet dus ook terug kunnen. Het idee dat 

je dus groeit en krimpt en groeit en krimpt, in het neoliberalisme kan dat niet. Je groeit alleen 

maar. Wij zeggen: groeien, krimpen, groot, weinig, klein. De ene keer ben je aanjager, de 

andere keer ben je baas, de andere keer ben je zo. Auteurschap. Soms noemen we het Nieuwe 

Helden, soms noemen we het Lucas De Man. Soms hebben we meegewerkt, doen we een 

logo erop, klaar. Soms dragen we het heel erg naar buiten. Veel flexibeler, veel organischer. 

En ons ultieme doel is dat verhaal. Dus er is voor ons wel een waarheid, maar die gaat over 

het niet hebben van een waarheid en daar niet bang voor zijn. Het is geen -isme.  

A: ‘De projecten zijn vaak zoektochten, maar je verwacht dus geen antwoord te vinden.’  

L: ‘Nee, je kan geen antwoord vinden, want die is er niet.’  

A: ‘Maar toch doe je die zoektocht.’  

L: ‘Omdat je antwoorden vindt. En wat we ook hebben geleerd is, elke stap die je in een 

project zet, is al kunst. Je zoektocht vormgeven, je zoektocht laten betalen, partners bij je 

zoektocht betrekken. Dat is regel één: je verbind MET en door je project. Dat ‘met’, is iets dat 

we geleerd hebben. Dus de zoektocht zelf – de Japanners en de Chinezen wisten dat al 5000 

duizend jaar geleden, maar goed – de zoektocht zelf is ook een inhoud. ‘Ook, niet alleen. Dus: 

wat is het product van ISOE? Van alles. Maar ook lezingen dus blijkbaar. Ik ben ook 

plotseling voor de Europese Unie een speech aan het doen. Wat levert dat weer op? Misschien 

wel iets, misschien niet. Je merkt het nu je bij ons werkt, we gooien soms haakjes uit, omdat 

we daar iets in zien. En soms komt er iets, soms niet. Soms krijg je ene telefoontje: ‘Hé, wij 

doen mee met dat ding.’ Dus wat ik vanochtend aan het uitleggen was aan Jacqueline: ik heb 

bedacht dit: ISOE reis. Ik heb vier dingen bedacht. Ik heb partners gezocht die hebben ja 

gezegd. Ik heb deze dingen. Deze voorstelling in theaters zetten, had ik nog niet eens over 

nagedacht. Plotseling wordt ie voorstelling door allemaal andere partijen ook gekocht. Dus 

die voorstelling krijgt een eigen leven. Net zoals Wij, Varkenland. Misschien gaat er een van 

die dingen geen leven leiden, faalt of mislukt, misschien gaat een ding wel ‘boem’. Misschien 

kunnen we het combineren. Maar het gaat allemaal om dezelfde inhoud. Ik communiceer 

binnen de verschillende delen hetzelfde. De zoektocht naar deze tijd. En binnen al mijn 

projecten communiceer ik ook allemaal hetzelfde: en dat is in vier, vijf thema’s uit te leggen 
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en in een filosofie en dat komt altijd neer op niet moeten. Zoals Jet zei, die een prijs kreeg 

gisteren, ze zei: ‘ik ben eigenlijk alleen maar bezig met verdwijnen’. Eigenlijk denk ik dat 

elke kunstenaar maar een paar basisthema’s heeft en maar één verhaal; in essentie. Alleen ben 

je je hele leven bezig dat verhaal te delen en voor jezelf te herformuleren en te doen. En dus 

bijvoorbeeld de woorden die we nu hebben als Nieuwe Helden – creator, publieke ruimte, 

commons – dat is eigenlijk vocabularium van een tocht die we al vanaf het begin doen. En de 

mensen die ons volgen vanaf het begin zeggen: ‘Jullie zijn gewoon steeds beter in het 

uitleggen van wie je bent.’  

A: ‘Zoals je in De Staat van de Creatieve Stad nog tien punten had en dat zijn eigenlijk 

dezelfde als de drie van nu.’  

L: ‘Ja, of vier. Daarin zaten natuurlijk ook een paar concrete tips bij, dat was een iets 

politiekere speech. ‘Een fonds oprichten enzo.’ Maar, ja. Je leert eigenlijk jezelf steeds meer 

herformuleren. En dat verhaal delen wij natuurlijk met onze kunstwerken, met onze actions, 

maar ook via ToGather, met lezingen geven, met presentaties geven. Het feit dat ik Kunstuur 

doe, daar hebben we natuurlijk over nagedacht. Op een ander programma heb ik nee gezegd, 

omdat het ons niet helpt met ons kunstenaarschap. Het gaat ons niet helpen, dus dat moeten 

we beter niet doen, want we hebben genoeg werk met alle andere dingen. Maar Kunstuur 

helpt ons wel, want je wordt gezien als iemand die dingen weet, die status heeft, en dat levert 

misschien weer opdrachten op. Dus wij geloven in de chaos theorie, want chaos is de grootste 

orde die er is. Als je zegt: hou je van structuur en labels? Enorm, als ze maar vrijheid 

opleveren. Om jazz te kunnen spelen heb je structuur nodig en labels zijn nodig om vrij te 

kunnen zijn. Anneke zegt, ik geloof niet in structuur, ik wil los van structuur. Ik zeg: dan krijg 

je niet chaos, dan krijg je niks. Dus de chaos die wij creëren, is: wij als kunstenaar beginnen, 

we zetten de tocht uit, maar we weten niet waar we uit komen, ook al hopen we soms ergens 

uit te komen. En je komt soms tot het fysieke beeld… Je kan zeggen, ja OOG, daar had je 

toch foto’s van en die ben je uiteindelijk gaan maken. Het waren eerst tranen, maar goed. 

Mensen kunnen zeggen, een jaar later was daar OOG. Maar wat we niet wisten dat dit er ook 

nog bij kwam en dat. Dus het hele kunstproject is enorm geëvalueerd. Het is nog steeds bezig, 

want we zijn nieuwe verhalen aan het maken voor OOG. Dus alle projecten die we doen, die 

we goed vinden, die blijven door leven, veranderen, in andere contexten, noem maar op. En 

dat is hoe het leven zelf is. Het is toch bizar dat we dat allemaal proberen tegen te houden. 

Wat elke kunststroming probeert te doen is zich te verhouden tot het nu. Dat doen wij enorm, 

met de manier waarop we werken, zoeken en dus ook door tegen te kleuren. Maar of ons dat 
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lukt, dat weet ik niet. Of we iets goeds veroorzaken, weet ik niet. Ik weet wel dat we af en toe 

iets veroorzaken. En daar ben ik heel blij om, anders zou ik het niet doen. En dat gaat met 

speeches, dat gaat met lezingen, met een voorstelling. Alleen bij jou hebben we al twee of drie 

keer iets veroorzaakt. Dat is heel fijn. Maar het is geen job die we doen. Ik toch niet. En ik 

merk zelfs van Wouter ook niet. Het is wie wij zijn. En dat maakt natuurlijk dat het non-stop 

is. Wat ik niet erg vindt. De vraag is wat alle andere mensen er van vinden.’  

A: ‘Misschien is het ook goed als ik iets meer zeg over het metamodernisme en dat jij dan 

zegt in hoeverre je dat herkent.’  

L: ‘Dat is goed. Amber praat nu, Lucas eet.’  

A: ‘We hadden het al even over idealisme. Het metamodernisme ziet dat er weer behoefte is 

aan idealen, maar dat dat tegelijkertijd moeilijk is en ze zien dan een wat ze noemen een 

pragmatisch idealisme.’  

L: ‘Mee eens ja.’ 

A: ‘En wat ze noemen een geïnformeerde naïviteit. En dat soort dingen komen volgens hen 

voort uit dat we tussen modernisme en postmodernisme zitten en daar tussen heen en weer 

schommelen, tussen die waarden.’  

L: ‘Dat wou ik jou zeggen: modernisme is nooit weggeweest, want postmodernisme laat toe 

dat de ander blijft bestaan.’  

A: ‘Ja dat is inderdaad wat zij ook zien. En daardoor krijg je een soort schommeling, heen en 

weerslingering, geen balans, tussen enthousiasme en ironie, hoop en melancholie, naïviteit en 

bewustzijn, empathie en apathie, eenheid en veelheid, totaliteit en fragmentatie, zuiverheid en 

dubbelzinnigheid…’  

L: ‘Fragmentatie is natuurlijk een postmodern kenmerk. Wij fragmenteren binnen onze 

projecten, maar niet binnen de verschillende onderdelen van onze projecten. Een onderdeel is 

een verhaal. LOS is natuurlijk ook twee verhalen naast elkaar, maar wel twee verhalen die 

heel erg met elkaar te maken hebben. Heel helder. Reagerend op jou ding over 

Metamodernisme. Kijk, een pragmatisch idealisme, dat is natuurlijk wat ik in de voorstelling 

ook zeg, dat ik dat zie.’  

A: ‘Ook bij jezelf en Nieuwe Helden?’ 



60 
 

L: ‘Nee, ik denk dat wij… Wat ik je eerder zei over dat kunstenaarschap. Kijk toen er 

bezuinigingen op cultuur waren, ging iedereen samen zitten: hoe kunnen we boos zijn, ze 

gingen de straat op. Wij gingen niet mee. We gaan niet met Charlie of Parijs onze facebook 

kleuren. Wij gaan niet mee met dat soort dingen.’ 

A: ‘Ik heb dat trouwens ook weer weggehaald omdat ik besefte, dit klopt inderdaad niet.’  

L: ‘Voila. In die zin wij zitten in een broedplaats. Wij zijn niet van de Cooperatieven. Maar 

we zitten wel hier (in het Open Coop gebouw waar verschillende creatieve ondernemers 

gevestigd zijn in Amsterdam Noord, Tolhuisweg 2, red). Wij hebben ons aangesloten bij 

groene stroom, ik heb ook groene stroom in mijn huis, maar we gaan niet plotseling onze 

eigen koffie maken ofzo. Ik denk dat wij, dat hipster gegeven wat nu opkomt… Ik heb in 

Spanje gezien hoe dat wel kan, maar het is niet zo dat wij als NH nu zeggen: kom, we gaan 

naar Spanje om wat te veranderen. En dat komt omdat, dat is tendentieus. Wij zijn wel denk 

ik super actueel in wat wij doen. Mee in de zoektocht. Ik denk dat we kinderen van onze tijd 

zijn heel erg. Dat wij niet geloven in iets, maar dat we niet naïef zijn. Dus wat ik zeg (in de 

voorstelling): maakt het uit wat ik doe, maakt het niet uit wat ik doe. Dat is natuurlijk waar zij 

het over hebben: een geïnformeerde naïviteit en een pragmatisch idealisme. Dat herken ik 

heel erg dat dat nu leeft. Alleen ik denk dat de oplossing is: wij verbeten niet de samenleving, 

maar we maken een stukje. Ons antwoord met de bezuinigingen was als men vroeg: waarom 

doe je niet mee met de protesten? Omdat wij aan het werk zijn. Ik zei, ik heb geen tijd om om 

twee uur ’s middags te gaan zitten hoe we met z’n allen, al dan niet met koffie en thee erbij, 

een keer een actie moeten doen. Als ik vind dat we dat moeten doen, dan doe ik dat. En dan 

verzamel ik mensen om dat te doen. Dus onze projecten zijn onze ‘Ik ben ook Charlie’s, zijn 

onze vormen van idealisme, of onze vormen van protest, of onze vormen van mengen met. Ik 

merk dat we niet bezig zijn met een pragmatisch idealisme zoals dat nu heel erg hip is, omdat 

wij denken dat dat ook heel tendentieus is. Wij vinden zo’n Bejaarden & Begeerte een groter 

statement. We vinden het samenwerken met mensen rond OOG een groter statement. Maar 

we gaan dus niet dat iedere keer herhalen, want dat is dan de waarheid. Begrijp je wat ik 

bedoel? Dit vind ik zelf het moeilijkste antwoord, omdat ik zelf heel erg merk dat ik dus 

allemaal niet mee doe met die dingen. Waarom niet? Waarom zeg je niet: ik wil ook een 

vluchteling opvangen. Omdat ik merk dat het daar niet om gaat. Mensen vroegen aan mij: ja, 

Lucas, kom je op de Dam en hosten voor de vluchtelingen? Ik zeg nee. En het is niet omdat ik 

een soort kapitalist ben die niet gelooft, ik overstijg links of rechts voor mezelf. Ik ben niet 

links of rechts. Daarom vond ik die reis ook zo fijn, om een heleboel mensen tegen te komen 
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die dat ook niet zijn. Die betrokken zijn bij de samenleving, maar niet vanuit een of ander 

nieuw sociaal ding en dan terugkeren naar hun chique appartement en denken ‘aaah’. Niet die 

elite die dezelfde fout maken als er altijd gedaan wordt, die verwend is vanuit hun ouders, de 

tijd verandert en zich dan plotseling heel erg het lot gaan aantrekken van de minder 

bedeelden, vlak voor de revolutie. Ik denk dat we wel bezig zijn met: oke, die revolutie komt 

eraan.’  

A: ‘Is het simpel gezegd dus zo dat jullie jullie stukje samenleving maken en dat dat er niet bij 

hoort?’  

L: ‘Wij geloven elk stukje dat je kunt maken, is het stukje dat je moet maken. Dus wij doen de 

dingen die we voelen dat we moeten doen. Dus al de rest doen we niet. Maar dat is dus niet 

ego. Want we doen zoveel. Maar ik geloof dat we anders puur uit emotie reageren en dat is 

niet interessant. Dus wij geloven in het apollinische en het dioninische en wij geloven niet in 

emotie en ratio. Ik geloof niet dat je van daaruit als kunstenaar moet gaan handelen: oke, wat 

is nu slim, hoe kunnen we nu geld verdienen of slim zijn. Dat is fout. En ook (op dramatische 

toon): ‘oh my god, die vluchtelingen! Ik moet iets doen!’ Dat soort dingen, dat is echt slecht. 

Wat Wouter ook zei, een speech en dan allemaal vluchtelingen op het podium. ‘Wij moeten 

hier iets doen!’ Bullshit. Ga dan medewerker worden, ga een project doen. Gelijk Marjolein, 

die wil dat, dat zit erin, voor het hip was Syrische vluchtelingen, zat die daar al. Dus wij 

zeggen, we voelen wat we moeten doen, dat doen we. Uit noodzaak, intuïtie. Ik voel, ik moet 

door Europa reizen, ik doe dat. Dat dat dan toevallig hip is, fijn. Maar ik heb ook projecten 

gedaan die niet hip waren. SKETCH op het begin wou niemand en nu plotseling wel. Maar ik 

voelde dat ik dat moest doen. En OOG, omdat ik voel dat dat moest gebeuren. Niet 

tendentieus reageren op een emotie. En ik vind heel veel makers reageren vanuit ratio  - 

strategisch kiezen, dat zijn dan de commerciële makers vaak – of uit emotie. En wij zeggen 

eigenlijk ‘fuck dat’, we zijn bezig met onderbuik, met noodzaak. Streven naar het hogere en 

het dierlijke, die worden in onze tijd weggeduwd. En dat vind ik moeilijk. Dus die hele rouw 

van de MH17 enz. vind ik heel ingewikkeld. Nationale rouw, groots, ingewikkeld, 

lastig…dat. Terwijl ik denk, dat ik raar, want de week ervoor zijn er daar allemaal mensen 

dood gegaan, hoezo is dat nu dan plotseling… en dan zie je dus dat onze tijd heel erg onzeker 

is en zoekt en nood heeft aan dit soort massa dingen. Plotseling gaan mensen allemaal geld 

inzamelen en spullen. En dan is de ironie dat er veel te veel spullen zijn. Dat er dan ruzie is 

onder de vrijwilligers, omdat ze willen helpen en geen plek hebben, gaan vechten met 

elkaar… het gaat om uzelf. En het besef het gaat om jou, want je weet niet, zorgt er voor dat 
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je niet bezig bent: we moeten daar naar dit streven… Zorgt ervoor dat je wel open staat en 

luistert. Dat we bijvoorbeeld zeggen Detroit we moeten daar toe, want we hebben daar iets te 

zoeken, meer dan in Parijs op dit moment.’  

A: ‘Hoe weet je dat zo goed, wat je moet doen?’  

L: ‘Intuïtie. Voorbij de emotie komt intuïtie. Dus je voelt wat je moet doen en dat maakt je 

een kunstenaar. Dat is het verschil. Het enige ding wat je niet kan aanleren is het 

kunstenaarschap. Professioneel creatieven, creators, zitten overal, ook in de bank wereld. 

Iemand die anders voelt, die anders denkt, die anders kijkt, die in verbinding kan kijken en 

denken. Binnen 50/100 jaar zijn mensen natuurlijk helemaal anders, want ze zijn allemaal half 

gecomputeriseerd enzo. Maar eigenlijk is dat wat je doet. En daarom ga ik soms te snel, zelfs 

voor Wouter, omdat wij gaan van tik tik tik tik. Maar het gevoel en dat deel ik met Wouter, 

ander zouden wij samen deze stichting niet kunnen runnen, gaat vanuit intuïtie. Intuïtie en het 

persoonlijk universele. Te alle tijden kun je dat doen, die reis kun je te alle tijden maken. 

Bejaarden & begeerte kun je te alle tijden maken. Wij maken persoonlijk universeel werk. En 

niet tendentieus, rationeel of emotioneel werk; wat niet erg is en sneller zal scoren by the way, 

maar dat vind ik niet interessant. En pas op, er zijn heel veel mensen die dit doen, we zijn niet 

de enige, we zijn niet bijzonder of wow. Wij volgen ons pad. Ik ben soms heel positief jaloers 

op anderen, dan denk ik: ik kan dat ook, maar ik doe dat niet. Dan zegt iemand: doet het dan. 

Maar nee, nee. Waarom niet? Omdat het niet wij zijn. En dat is het enige zodat je vol houdt in 

deze chaos, je moet jou zijn, jou verhaal vertellen.’   

A: ‘Dus je moet oprecht zijn?’  

L: ‘Oprecht vind ik moeilijk. Ik heb niet het idee dat ik een oprecht iemand ben, maar wel ik. 

Ik ben opzoek naar het meest Lucas worden. Niet de beste Lucas, want ik weet niet wat dat 

betekend, maar wel het meest Lucas. En Wouter het meest Wouter. En NH het meest NH. En 

als we over 10 jaar of 5 jaar of een jaar blijkt dat ik door moet zonder NH dan is dat ook zo. 

Ik hou niet vast, omdat ik vast moet houden. Dus het idee dat je allemaal groter moet en 

steviger en… dat is niet wat aan de hand is. Nu moeten wij een volgende stap zetten. Maar als 

die niet is, is dat ook oke.’  

A: ‘Terug is ook goed.’ 

L: ‘Ja, terug, naar beneden, in plaats van naar boven altijd maar. Omdat het dan meot. Dus dat 

is enorm geloven in een soort lot, met de kleine l. maar wel in een soort: je hebt maar een deel 
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in de hand, dus het niet weten dan he. Maar een deel dat je kunt sturen. Je kunt alleen doen 

wat je voelt wat je moet doen en de rest weet je niet. En dat je daarin durft te vertrouwen: het 

niet weten dan kun je veel aan hoor, dan krijg je niet gauw burn-outs of stress of ongelukkig 

zijn; gelukkig ook niet hoor, maar dat is weinig mensen gegeven. Begrijp je? Dus hoe weet je 

dat, geen idee. Wij doen maar wat, echt waar. Wij doen maar wat met zijn allen. Maar we 

doen het wel. Ik heb mijn vriendin het ooit zo uitgelegd: je komt op een kruispunt. Link, 

rechts, rechtdoor, terug, je weet het niet. Je kan blijven staan tot iemand het komt zeggen wat 

je moet en dan kun je denken shit ik had… Je kan blijven staan en daar dood gaan. Je kan 

zeggen, wat voel ik? Links? Oke, dan ga ik links. En het mooie is, je komt een beetje later 

weer op een kruispunt. Als je eigenlijk van op ver kijkt, is het een punt waar jein rondwandelt. 

En als je nog verder kijkt zie je niet eens meer waar dat is. En als je heel ver kijkt zie je dat je 

eigenlijk voortdurend link, recht doet.  

(pauze)  

Nee, wat ik wou zeggen is, we hebben geleerd in die 7 jaar dat we nu bezig zijn om twee 

dingen te doen: 1. Om naïef, geïnformeerd naïef zoals je zei, vind ik een mooie, open te 

blijven staan om het niet te weten de hele tijd. Dat noemen we de rock ’n roll methode van 

NH. Je weet het niet. En we gaan ervanuit: de wethouder weet het ook niet, en de baas van 

Canon ne de president van America ook niet. Dus we gaan niet braaf het laddertje af: eerst die 

ambtenaar… Boef de burgemeester bellen, boef die, boef die. En hup wil je een groot iemand 

spreken, dan kan dat. We moeten er iedere keer voor hoeden dat we dat niet verliezen. Niet 

institutioneel, braver, rompslomp, noem maar op. Dan bellen we, dan gaan we gewoon, go, 

go, go. Wat je zegt, die intuïtie volgen, een beetje naïef zijn en zeggen: we gaan maar. Dat 

moeten we houden. Aan de andere kant, dat ging ik dus zeggen, hebben we geleerd om 

professioneel te zijn. Want mensen zeggen dan soms: flexibel, je ziet het allemaal wel. Ja en 

nee. Het is wel professioneel zijn: dit is ons verhaal, dit ons kantoor, dit is wie wij zijn. 

Zoeken. Hoe gaan we met ons personeel om. Wat betaal je en wat niet. Afspraken, dat je op 

tijd komt. Wat je vaak ziet is dat het een of het andere komt: of heel gestructureerd en heel 

saai, of heel rock ’n roll,  en bleeh bij wijze van spreken geen goede financiering, ze doen 

maar wat. Wij doen projecten van 6/7 ton soms. Daar moet  je super professioneel voor zijn in 

deze wereld. Dus het is een heel schismatische houding die wij kunnen, Wouter en ik samen, 

omdat we blijkbaar een goed team vormen. Durven te zoeken en te doen. We proberen niet 

groter en sterker te worden. We proberen eigenlijk die tweespan – vrijheid en 

professionalisme – te combineren, want en dat is mijn eeuwige punt die ik altijd maak: het 
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creëren van de omstandigheden zodat je kunt doen wat je wilt doen, is je grootste creativiteit, 

je grootste genialiteit. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Dus, de vrijheid die ik wil om te 

maken wat ik voel dat ik moet maken, de vrijheid die ik om flexibel, 

metamodernistisch/postpostmodernistisch te kunnen reageren, daarvoor moet ik super 

professioneel te zijn, om die vrijheid te creëren. Om vrij te kunnen zijn, moet ik eigenlijk 

super gestructureerd, zakelijk mijn jazz, mijn labels, mijn kaders, mij structuur bouwen. Wat 

we nu dus doen, is (met het aanvragen van de 4 jaren subsidie), we hebben geld nodig voor 

het bouwen van die structuren, zodat we nog meer vrijheid hebben. Dus het gaat niet om 

groeien, om nog groter, steviger, meer een instituut. We moeten zorgen dat we geen instituut 

worden, maar ook niet een soort weggooi ding, want dan kunnen we niet ademen, dan kunnen 

we niet zijn wie we zijn. Daarom zijn we nu aan het zoeken hoe we dat kunnen doen. Dat is 

de eeuwige zoektocht: hoe zorg je dat je blijft naief en toch gestructureerd, gestructureerd en 

chaotisch, dat je zorgt dat dat mogelijk is. Dat ik een project als WOLK kan bedenken met 

Pascal, maar dat we ook zeggen oke, hoeveel is dat, 6000 euro? Oke, tik, tik, tik.’  

A: ‘Dat je het niet alleen kan bedenken, maar dat je het ook echt kan doen.’  

L: ‘Want dat is natuurlijk het ding: ook doen. Je kan ironisch blijven doen tot in het einde, 

maar dat is natuurlijk veilig. Niet weten, maar niet het niet doen. Het is niet: je doet niet, maar 

je moet niet. Je moet niet als basis en dan voelen wat je kunt doen. Voelen, denken en doen, 

alle drie. Dus niet bang zijn om te doen, want je weet het niet en de ander ook niet. Als je 

denkt: ik voel mij genaaid hier, ik ga de wethouder gewoon spreken, want die heeft ook een 

verhaal, die is ook opzoek, dat is ook maar een mens die het niet weet. Dus ja, ik heb met de 

koningin van België samen geluncht, ja ik heb met de ministers gezeten, ik ken al die mensen. 

En ja ik heb ook straatprojecten gedaan en tegelijkertijd ben ik niemand. Begrijp je? Dat besef 

is dus aan twee kanten heel groot. Relativering: je bent niemand, je gaat dood, nobody 

cares…’  

A: ‘Maar dat is de koninging ook.’  

L: ‘Precies, dus je kan met haar spreken. Dus je kan doen wat je wil. En het zal niet altijd 

lukken, maar het kan wel. Dus je kan een project als OOG doen, van 6 ton, midden in de 

crisis, zonder dat je vaste subsidie krijgt en dat kan lukken. Dat kan. Vervolgens hoop je dat 

iedereen dat ziet en denkt wow, maar dat gedeelte, nee. Want dat heb je niet onder controle. 

We hebben wel in 15 verschillende landen de media gehaald, en we krijgen in Nederland 

eigenlijk ergens een klein berichtje. Waarom? Omdat we niet in een duidelijk hokje passen. 
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Mensen vinden dat heel ingewikkeld. Ja, Lucas krijgt het blijkbaar voor elkaar. Maar als je 

bedenkt wat wij gedaan hebben, dat is absurd. En als een toneelgroepje dat zou doen, die nu 

een beetje populair is, dan krijgen ze er allemaal lof voor, ‘wow, dat jullie dat doen’, want dat 

is binnen een duidelijk kader. We zijn wel op dat gebied, met maar een paar in een grote 

woestijn. En dat zal over 15 jaar wel anders zijn, maar dat merken we wel.’  

A: ‘Dat is natuurlijk moeilijk van jezelf te zeggen, maar jullie zijn wel een soort van 

voorhoede.’  

L: ‘We zijn niet… Kijk, je hebt Hegel die zegt: je hebt 30 jaar geleden een voorhoede, 10 jaar 

geleden en 5 jaar geleden. Je nu heb je een golf die komt. Ik heb tegen Wouter vaak gezegd: 

de golf is nu begonnen. Dus we zijn gelukkig niet de voorgolf, want dan ben je echt gewoon 

fucked. Dan ben je echt alleen in de woestijn. Het is niet dat er maar 5 in de woestijn staan, 

het is ook eigenlijk geen woestijn meer. Je ziet dat er nog heel veel een bepaald soort 

gebouwen is. Je begint met een bepaalde architecturale stroming, maar die is wel al een tijdje 

bezig. Dus de golf is bezig. Het leukste is als de golf hier is (beneden). Wij zijn hier (vrij aan 

het begin) al mee en nu wel ik wel mee tot hier (de top). Ik weet niet waar precies in de golf 

we staan, maar de golf is wel aan het beginnen. En de komende 10/15 jaar wordt ie heel groot. 

En ik wil niet dan al hier (op het begin) vallen. Ik als kunstenaar en hoe men dat dan noemt, 

dat zien we dan wel weer. In mijn hoofd is dat flexibel. Maar als kunstenaar wil ik wel 

genieten van die golf ja. Dat die golf dan weer voorbij gaat en of ik dan one of the last wordt, 

dat zie we dan wel weer. Maar het idee dat je als kunstenaar een golf mee mag maken is 

natuurlijk super. En ik zou niet willen de kunstenaar zijn die ik nu ben, 10 jaar geleden. Dat ik 

nu 45 was, want dan liep ik achter. Dat zou stom geweest zijn. Dan dacht ik kut, de golf komt 

net. Dus ja, er komt een nieuwe tijd. Maar nee, hoe wij werken is nog niet hoe de golf op zijn 

hoogte punt zal zijn. Het is nog allemaal aan het veranderen. Ik hoop dat wij mee kunnen. 

Wat wij nu proberen te zorgen is dat we mee blijven kunnen gaan met de golf. Doordat we nu 

eigenlijk leren, doen, structuren maken, ons surfbord klaar leggen, want hij is bezig en je voelt 

het. En wat je niet wil is dat je  dan pffft (valt). En dan waaaah. En dat gaat over nieuwe 

manieren van verhalen vertellen, new narratives, meer verbonden, veel meer tik tik tik, layers 

en dat dat meer gezien wordt door de pers en degenen die er mee bezig zijn. Nu is het toch 

nog hokjes denken. Je hebt een toneelstuk gemaakt? Ah, dat. En ik mag niet klagen, dat weet 

ik ook wel. Maar begrijp je? Zo’n OOG was echt een mooi voorbeeld van: wooo! En 

tegelijkertijd (stilte). Dat bijvoorbeeld de afdeling cultuur bij de gemeente niet wisten hoe ze 

hier mee om moesten gaan, het was zo’n succes en we stonden elk weekend in de krant en 
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ook in de internationale pers. En in achteraf zeiden ze: ‘ja, OOG was wel leuk, maar we 

hebben er niet zoveel gebruik van kunnen maken, want jullie gingen veel sneller dan wij.’ En 

dan merk je wel: je loopt voor. En we hebben wel in kranten gestaan, maar die kwamen dan 

bijvoorbeeld voor een theater festival en die namen ook een foto van OOG, want dat was dan 

een keertje wat anders. Maar we hebben vanuit de kunsthoek wel in kranten gestaan en in de 

internationale media heel veel, we hebben Kunstuur gehad omdat ik dat als deal had voor 

mijn sollicitatie, maar we hebben eigenlijk niet daar enorme reuring gekregen, we werden wel 

belangrijkste culturele gebeurtenis van Brabant, maar het is niet dat De Theatermaker 

(vakblad) dan zegt, ik wil een keer een interview met je doen, want wat ben je daar allemaal 

aan het doen man.’ Ze weten het wel, maar ze hebben zoiets van ‘is het nog wel theater? Hij 

zit in een ander hokje.’ En dat andere hokje bestaat niet, want dat is dan public space art… Al 

die hokjes van het modernisme en het postmodernisme die bestaan normaal nog. 

Postmodernisme heeft de hokjes niet omver geblazen, heeft alleen binnen de hokjes gezegd 

d’r is geen waarheid. Dus men heeft zoiets van ‘ieieie, vasthouden, vasthouden..’ Wat je nu 

ziet dat traditionelere dingen, zoals Ivo van Hoven enzo, die doen het supergoed. Maar er 

komt een nieuwe rol, die niet alleen maar de marge zal blijven, wat veel meer een mix is, van 

verschillende lagen en wat dus veel meer over personen gaat. Daarom is het ook dat we mijn 

naam naar voren schuiven, dat je Nieuwe Helden kent, maar ook Lucas De Man. En wie is 

Lucas De Man? Nou ja, benoem het maar. Wat doet ie? En die is wat wij zeggen dat wij zijn. 

Dus wij geloven in de lange opbouw. Natuurlijk mogen we niet klagen. Want op zich gaat het 

goed. Als je het vanuit perspectief bekijkt, kun je zeggen: jullie zijn succesvol. Wij zeggen, ja 

maar, wacht maar. Het gaat dan niet om geld, daar gaat het allemaal niet om. Misschien levert 

die golf wat dat betreft weinig op, maar het gaat erom dat je die golf meemaakt. En daar ben 

ik heel benieuwd naar. Om het met Anneke’s woorden te zeggen: jij zit nu nog niet op de plek 

waar je gaat gaan zitten waar je helemaal jij kan zijn, want je zit nog half in theater… we 

moeten nog in die traditionele plekken zitten, omdat die toch nog steeds gelden, maar we 

merken dat we er steeds verder van los raken. We merken dat we gekocht worden door allerlei 

organisaties die niet toneel zijn, super stoer. Krijgen we daar ooit een beloning voor? Nee. 

Krijgen we daar ooit complimenten voor? Nee. Waarom niet? Ik heb geteld he. We hebben in 

die 7 jaar tijd, hebben we 14 (of 15) toneelvoorstellingen gemaakt die 4 sterren hebben gehad, 

weet iemand dat? Hebben we dat al een paar keer gezegd? Ja, maar ook weet niet te veel, 

want daar zijn we niet mee bezig. Terwijl Boch (?) heeft nu voor de derde keer een 

voorstelling gemaakt, voor de derde keer in hun leven dezelfde vorm, en dan zie je de krant: 

goed Boch begint wel al een naam te worden. (Fluistert) nobody cares. Maar dan zie je dat is 
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binnen het wereld. Niemand in de buitenwereld leest dit hè. Het theaterwereldje wel. En wij 

zijn aan de ene kant te groot voor dat theaterwereldje, aan de andere kant niet. Moeilijk. 

Snappen wij. Maar het is natuurlijk dubbel. Maar voor de buitenwereld, dat is natuurlijk zo 

groot. Want in die zin, als je ziet hoeveel domeinen wij beslaan, hoeveel volk we betrekken, 

geld we binnenhalen, zijn we best een grote middenorganisatie. In de theaterwereld zijn we 

een kleine organisatie. Het Zuidelijk Toneel hè kennen ze. Dus eigenlijk is het heel grappig, 

dat ze mij linken aan NH en Lucas die doet vanalles, is creatief en daar hebben wij een veel 

groter netwerk van, dan in de theaterwereld. In de theaterwereld denken ze, Lucas doet af en 

toe een voorstelling met Het Zuidelijk Toneel ofzo, ik weet het niet goed. Omdat dat wereldje 

alleen maar naar elkaar kijkt. En ook, ik zeg altijd toneel is een dorp vol bakkers. Wat heb je 

aan een dorp met alleen maar bakkers? Elk huisje is een bakker. Dus je gaat af en toe wel met 

elkaar brood halen, maar je hebt ook andere dingen nodig dan alleen maar brood de hele tijd. 

Patheekes enzo. Dus dan ga je naar andere dorpen. Wij zijn dus een bakkersbedrijf bij wijze 

van spreken, die brood gaat leveren in andere dorpen en daar andere dingen ziet en af en toe 

terug naar het bakkersdorp komt om ingrediënten weer te kopen en af en toe ook nog eens een 

brood te verkopen in het bakkersdorp, maar dat is niet ons hoofddoel, om de metafoor met 

bakkers aan te houden. Ik vind niet erg dat ik in een dorp woon, dat het leven in een dorp is, 

maar ik wil wel heel veel verschillende leuke mensen in mijn dorp hence The Village 

(aankomend project), waar van alles kan gebeuren, van alles!’  

A: ‘Dat zie je ook wel dat men binnen de theaterwereld ook wel eens moe wordt, van alleen 

maar theater de hele tijd.’  

L: ‘Ja, kijk naar LOS. LOS heeft heel veel publiek gescoord in de provincie, alleen in Tilburg 

en Amsterdam was het dus moeilijk vol te krijgen, maar wij zijn niet bekend genoeg met de 

theater wereld. Misschien wel als we in Frascatie zouden staan, maar Bellevu is weer een 

ander publiek. Wij doen de ene keer Brakke Grond, de andere keer Tolhuistuin, dan weer 

Pakhuis De Zwijger. Als je kijkt naar wat we allemaal in Amsterdam gedaan hebben, niet 

normaal. We hebben het net vanochtend allemaal zitten noemen. Ik bleef maar door gaan. 

Maar het is dus niet dat wij doen: in Amsterdam heb je bepaalde groepen, die komen, publiek. 

Dat was met Romeo & Julia ook: een keer 450 man, een keer 350 man… Het is niet dat we 

geen publiek vinden. Maar dat is dan Zuidelijk Toneel, grote zaal, komt een bepaald publiek. 

Maar het theater publiek gaat niet rap naar onze dingen komen, want we zijn niet bekend voor 

hun en misschien ook moeilijk en die Lucas doet maar rare dingen. Dus wij zoeken ons eigen 

publiek. Maar dat wil wel zeggen dat die miniwereld eigenlijk… Als ze lijstjes zouden doen 
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met bijv. meest invloedrijke mensen in de theaterwereld onder de 35, sta ik daar niet bij. Maar 

er staan namen bij die wij way overklassen in invloed, contacten, maar omdat de mensen die 

die lijstjes maken alleen maar in hun eigen wereld kijken. En dat vind ik dus interessant en 

soms frustrerend. Omdat je nog niet hoort bij een wave. Dat horen bij, tuurlijk ben je dat. Je 

volgt je eigen gut, maar je wil gezien worden, ook als kunstenaar. Dus mijn eeuwige, en ik 

ben daar al veel rustiger in, mijn eeuwige dubbelheid zal zijn, dat je het nest verlaat, maar 

toch wil dat het nest vindt dat je goede dingen doet. Dat je de wereld aan het ontdekken bent 

en dat je wilt dat de wereld dat ziet. Dat je nieuwe dingen doet. Het was zo mooi dat de 

wethouder net zei, je bent heel belangrijk voor onze stad en dat ik dan te horen krijgt dat het 

hoofd Cultuur van Den Bosch het heel moeilijk vindt hoe hij met mij om moet gaan, want ja, 

die jongen is geen instituut, die komt hier, die doet dan, ja… We moeten hem even negeren. 

Dat je denkt: dat meen je niet. Ik draag fucking overal die naam uit (stadskunstenaar van Den 

Bosch). Dat, hoe hoger je bomen, hoe meer wind, maar ook gewoon meer je hoog zit, hoe 

meer de rest van de zee denkt ‘weeeh’. Ik kan niet proberen dat goed te maken. Ik doe mijn 

gevoel. En de grap is dat je dan de traditionele wereld soms ineens ook verrast. De Man door 

Europa vinden ze nu allemaal fantastich. Nou goed, fuck it, fijn, het zal wel, leuk, leuk. Klaar. 

Nu komen ze allemaal: we willen die. Ik heb geluk gehad dat bijv. LOS ook goed scoorde. 

Dat is meer theater, ik weet dat Macbeth ook iets meer theater zal zijn. Fuck it. ik ben daar 

niet mee bezig, of het dan theater is of niet, in welk hokje het past. In totaal vind ik dat we 

heel goed bezig zijn en per project probeer ik het ook goed te doen, de golf. Maar we merken 

dat we die golf nog meer moeten gaan uitdragen om te tonen, omdat je de golf niet wil 

missen. Je wil wel erbij, dat ze zeggen, die Lucas moeten we er ook bij hebben. Want die golf 

gaat steeds sneller, sneller, sneller. En er gaan dus mensen zijn die dit doen (sprint beweging), 

je hoopt dat je dan mee kan.’  

A: ‘Of misschien ben jij dat wel.’ 

L: Ja wie weet, misschien ben ik dat nu wel een beetje. Al die festival die komen, nieuw 

soortige festivals. Het feit dat ze ons bellen: dik compliment. Lucas moeten we hebben. Dat 

gaat over andersoortige festivals: new innovation etc. Het is leuk ook dat zo’n wethouder zegt: 

hoe kunnen we jou houden in Brabant. Dat is een compliment! Ze denken: jij kan van alles. 

En ik denk ondertussen: ik weet eigenlijk niks. Ik zou meer willen weten over nieuwe 

technologie, story telling, daarom vind ik The Village tof. Maar daarom denk ik vooral, laat 

ons maar The Village doen, want dan leren we dingen. Veel jongere mensen, weten veel meer 

dan ik weet. Maar als wij het kunnen faciliteren dooradat we onze structuur goed gebouwd 
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hebben, ons netwerk en onze connecties goed hebben opgebouwd. Dan wordt het interessant. 

Dus wat ik altijd heb gedaan voor andere projecten is specialisten inhuren. Voor de golf gaan 

we die ook nodig hebben: de specialisten. Ik hoop dat ik een van de generalisten mag zijn, die 

het mag aanjagen, contextualiseren en mee mag doen. En mijn talenten die ik heb, mag 

inzetten: creatief denken, het hier en nu, performen, dat. Maar dat weet ik niet. Voor hetzelfde 

geldt ben ik over 5 jaar depressief, gestopt en zit ik 100 kg wegend in een stoel mijn miserie 

weg te vreten, dat kan ook. Maar ik ben bereid dat risico te nemen. Einde.’  
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Bijlage 2: Persoonlijk interview met Wouter Goedheer 

 

Interview Wouter Goedheer, afgenomen op 16-11-15 door Amber Bloos 

A: ‘Waarom heet Nieuwe Helden, Nieuwe Helden?’  

W: ‘Nieuwe Helden is eigenlijk begonnen op de theaterschool. Bas en Lucas kwamen elkaar 

daar tegen en werden aan elkaar voorgesteld omdat ze allebei een scriptie aan het schrijven 

waren over min of meer hetzelfde onderwerp. Dat onderwerp ging over de nood voor nieuwe 

helden, voor mensen die in deze tijd, niet zoals superhelden onsterfelijk zijn, maar juist 

sterfelijk zijn en die sterfelijkheid gebruiken als kracht. Over het feit dat er geen antwoorden 

zijn op de vragen, de grote vragen van het leven, dat je daar kracht uit kan putten, dat dat vuur 

geeft. Dat is wat zij Nieuwe Helden noemden: mensen die sterfelijkheid accepteren en vanuit 

daar toch doorgaan. Ik weet ook dat Lucas wel eens zegt: we zijn de eerste generatie die 

opgroeien met het besef dat er geen opgelegde moraal is, alles kan eigenlijk. En dat kan je 

ofwel verlammen of dat kan er voor zorgen dat je denkt als juist alles kan, kunnen we ook 

bijzondere dingen doen. Dat gedachtengoed was waar Lucas en Bas elkaar in tegenkwamen. 

En vanuit daar wilde zij theater maken dat anders was, dat een directere dialoog aanging met 

het publiek, dat meer de straat en de publieke ruimte in ging. Allemaal vanuit het idee van de 

kracht van het niet weten, kracht putten uit het besef dat we sterfelijk zijn. Vanuit daar hadden 

zij allebei een energie om de straat op te gaan, daar acties te doen. Dus toen ze mij erbij 

vroegen en we een stichting gingen oprichten, hebben we heel lang nagedacht over hoe we de 

stichting moesten noemen, maar eigenlijk zoemden ‘Nieuwe Helden’ al de hele tijd rond en 

toen hebben we ook nog heel veel andere opties bedacht, maar we kwamen er niet onderuit 

dat het ‘Nieuwe Helden’ moest zijn.’  

A: ‘Zou je het symbool willen toelichten?’ 

W: ‘Toen hebben we met een vormgever gesproken. We hadden een logo nodig. Wat ik net 

uit heb gelegd, hebben we ook aan hem uitgelegd. Hij en zijn stagiaire zijn daarmee aan de 

slag gegaan. En ze zijn zowel met de ‘N’ en ‘H’ van ‘Nieuwe Helden’ gaan spelen, als met de 

kracht van het niet weten. En daar kwam het symbool uit voort dat voor een deel 

bliksemschicht is: de kracht of het vuur, de passie. En aan de andere kant: een komma, of in 

ieder geval een zachte of een ronde kant voor het niet weten en de twijfel. Die twee dingen 

gecombineerd zijn oorspronkelijk dus ook voortgekomen uit de schets van een ‘N’ en een ‘H’, 

die steeds verder geabstraheerd werden. De stagiaire van de vormgever heeft dat uiteindelijk 
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uitgewerkt. En toen hebben we het allemaal op onze arm laten tatoeëren. Toen was ze heel erg 

onder de indruk dat een van haar ontwerpen nu bij vijf mannen op het lijf stond.’  

Am: ‘Hoe zijn jullie doelstelling in de loop van de tijd veranderend? (Uitgaande van de drie 

regels met als doel ont-moeten.)’  

W: ‘Op een bepaalde manier zijn de doelstellingen voornamelijk veranderd, omdat je ze 

steeds beter probeert te formuleren en aan mensen uit te leggen. We hadden het twee dus twee 

jaar geleden in 10 punten en nu proberen we het in drie punten te doen. Ik zou dan even 

moeten kijken wat we aan het begin precies hebben geschreven, maar ik denk dat het 

verbinden en betrekken een steeds grotere rol zijn gaan spelen. Steeds bewuster bezig zijn en 

steeds meer door hebben hoe je publiek, maar ook andere organisaties, inhoudelijk betrekt, 

hoe je die verbinding creëert om uiteindelijk het gewenste effect te bereiken. Daardoor heeft 

het ook van die 10 punten naar die drie heeft terug kunnen gaan. Omdat daar ook het 

zwaartepunt steeds meer op is gaan liggen. We zijn een kleine organisatie. De 

hoofddoelstelling is misschien nog steeds wel gewoon, met kunst iets veroorzaken, maar de 

beste manier waarop wij dat kunnen doen is door zoveel mogelijk andere partijen te 

betrekken, zodat we de impact zo groot mogelijk kunnen maken en we zelf zo klein mogelijk 

kunnen blijven.’  

Am: ‘En daarmee zijn doelstellingen en werkwijze dus ook vervlochten.’ 

W: ‘Absoluut.’ 

Am: ‘Hoe zien we de doelstellingen volgens jou terug in de verschillende onderdelen van In 

Search Of Europe (ISOE)?’  

W: ‘In ISOE is op heel veel verschillende niveaus terug te zien hoe het daar op terug komt. 

Dat we De Correspondent daar bij hebben betrokken, is omdat we het goed vastgelegd wilde 

hebben, maar ook om een ander publiek te bereiken. Dus daar zie ik het heel erg in terug. In 

het feit dat eigenlijk ook de mensen die onderwerp zijn van de reis, dat die inhoud, onderwerp 

en betrokken partner zijn. We willen allemaal mensen ontmoeten van onze generatie, omdat 

we dat voor onze werking en werkwijze ook interessant vinden en die zijn dan ook onderwerp 

zijn van het project. Dat we iets over hun doen, zodat we vervolgens ook weer iets met hun 

kunnen doen. Mensen ook hun eigen plek geven zodat ze zelf ook weer iets kunnen doen. Nu 

is het in ISOE niet zo dat ze direct zelf iets doen, maar we proberen ze wel ook mee te nemen 

ook in onze beweging. Dat daar verschillende onderdelen uit voort komen is ook behoorlijk 
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[typisch], zodat we op verschillende plekken kunnen laten zien wat onze conclusies zijn, dat 

we nu samen werken met Europe by People en dat we daardoor voor politici kunnen spelen, 

en voor gewoon theaterpubliek en voor het Correspondentfestival en internationaal. Dat we de 

voorstelling alleen al op verschillende plekken laten staan. Dat dat videomateriaal op 

verschillende plekken kan staan en ons de mogelijkheid geeft met VPRO Tegenlicht te praten. 

Dat we ECF [European Cultural Foundation] dan tegenkomen en in plaats van dat we ze 

vragen om geld te geven, ze de mogelijkheid geven partner te worden in het project en ook 

hun netwerk in te zetten/aan te dragen, ook om dingen voor zichzelf te maken. Dus daar zit 

ook weer die wisselwerking. En over de mensen die we nu allemaal hebben geïnterviewd: die 

voorstelling gaat over hen, maar alles wat zij bijdragen leidt tot Lucas’ gedachten over de 

toekomst en indirect weer tot WOLK, wat het volgende stadsproject wordt. Dus de hele tijd 

dat verbinden en betrekken. Het is niet zo dat we theater maken en willen dat zoveel mogelijk 

mensen daar naar kijken. En het is ook niet zo dat we participatie theater maken waaraan we 

de hele tijd zoveel mogelijk mensen willen laten meedoen. Maar het loopt de hele tijd door 

elkaar, omdat we dan het meeste kunnen veroorzaken; op zo veel mogelijk plekken, met zo 

veel mogelijk verschillende soorten mensen de directe dialoog kunnen voeren. De directe 

dialoog is een term die we op het begin volgens mij veel gebruikten in onze doelstellingen en 

die kan betekenen dat je dus in een theatervoorstelling de vierde wand doorbreekt en het 

publiek mee laat vechten, bijvoorbeeld. Maar het betekent ook, wat we dus met die reis doen, 

dat je mensen onderdeel maakt van je project. Dat je ECF onderdeel maakt van je project. Dus 

het is ook een manier om op andere manieren en op andere momenten het verhaal verder te 

vertellen en ook niet alleen maar te zenden maar input te ontvangen en te gebruiken.’  

A: ‘En hoe zit de ont-moeting erin?’  

W: ‘Ik spreek nu erg over de werking. De ont-moeting is het uiteindelijke effect, dus wat ik 

net dialoog noem of met kunst iets veroorzaken. Dan komen we bij die ont-moeting uit, die 

term heeft Lucas geïntroduceerd ten tijde van ‘De Staat van de Creatieve Stad’. Omdat we 

zoveel verschillende dingen doen, waren we op zoek naar een term [die alles bindt]. Want je 

krijgt: ‘Wat willen jullie nou eigenlijk, willen jullie theater maken? Of wat willen jullie?’ 

Nee, het doel is dus om die ont-moeting te veroorzaken. Daarbij is het belangrijk dat dat nog 

steeds niet een eenduidige term is. Het gaat niet alleen over twee mensen die elkaar tegen 

komen, ook niet om - zoals ze toen bij Koffietijd zeiden -‘even lekker niks moeten’. Dat is het 

ook niet. Het gaat over de kracht van het niet weten, het besef, dat we het niet weten en dat er 

dus ook niet één manier is. Niemand weet hoe het moet, dus niks moet. Om je dat te beseffen, 
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dat is wat kan gebeuren doordat je een ontmoeting hebt met kunst. Daar gaat het misschien 

meer over. En dat je in het moment kan zijn ook. En in dat moment beseffen en voelen dat 

niets moet, of dat je dán niet moet. Dat is denk ik ongeveer de uitleg daarvoor. Het gaat over 

de ander tegen komen, maar ook jezelf. Kijkend naar andere vormen van kunst: een heel goed 

schilderij zou ook een ontmoeting kunnen zijn. Los van het feit dat wij het liefst live interactie 

gebruiken, zou dat absoluut ook ontmoeting kunnen zijn.’  

A: ‘Bij ISOE gebeurd dat dus door die verhalen te vertellen, mensen aan te zetten tot 

denken…?’  

W: ‘Vrij letterlijk begint het al tijdens de reis, waar Lucas en zijn team steeds mensen 

ontmoeten. Ze komen steeds in situaties waarin ze mensen tegen komen die ze niet kennen 

(dat is geen voorwaarde trouwens), waarin ze dus andere mensen tegen komen hun verhalen 

horen en geïnspireerd raken. Daar zit ook al een vorm van ontmoeting in, zowel bij Lucas en 

zijn team, als bij de mensen die ze spreken daar. En vervolgens in de voorstelling vormt 

inderdaad theater, de ont-moeting. Elke keer dat je een voorstelling hebt, zit je ook met z’n 

allen in het hier en nu in die zaal en deel je een ervaring en die zou dus bij een goede 

theatervoorstelling ook ont-moeting moeten zijn.’  

A: ‘In ISOE vormt heel letterlijk een reflectie op onze tijd. Dat is sowieso iets waar Nieuwe 

Helden heel erg mee bezig is. Waarom dat zo belangrijk is heb je misschien al wel een beetje 

gezegd. Is het iets dat een creator per definitie doet?’ 

W: ‘Ja, maar de vorm kan heel erg verschillend zijn. Het hoeft niet zo letterlijk te zijn. Ook 

als een choreograaf een hele abstracte dansvoorstelling maakt, doet hij dat altijd wel vanuit 

wie hij is in deze tijd. Dan kan dat dus wel iets zeggen over deze tijd. Ik denk wel dat, dat is 

wel een beetje een persoonlijke mening dan, dat goede kunst een relevantie heeft in de tijd 

waarin het gemaakt wordt, of moet hebben. En meer specifiek met Nieuwe Helden vinden wij 

nu gewoon ook een aantal thema’s heel interessant die ook heel erg over het nu gaan. En ik 

weet niet of ik dan per definitie vindt dat elke creator zich met die thema’s bezig moet 

houden. Dat wij ons nou zo bezig houden met hoe steden zich ontwikkelen of waar Europa 

naar toe gaat, betekent niet dat ik vindt dat elke creator zich bezig moet houden met de 

visionairs in Europa of waar we naar toe gaan. Maar toch denk ik dat, voor ons wordt het 

steeds duidelijker nu, dat eigenlijk al onze projecten, dat ze allemaal gaan over het menselijk 

binnen de huidige wereld. Dus of het nou Berjaarden & Begeerte is of  ISOE, het gaat steeds 

over mensen die iets willen op een manier, over de mensen nu en dus ook over deze tijd. Het 
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gaat de hele tijd over mensen: over hoe ze zich gedragen, of hoe ze zich zouden moeten 

gedragen, in welke systemen ze zitten, welke gebouwen ze bezoeken in de grote best wel 

anonieme steden waarin we zitten, de menselijke verhalen binnen de wereld zoals die nu is.’   

(...) 

A: ‘Omdat jullie zo bezig zijn met jullie tijd, zou je kunnen omschrijven wat jullie om je heen 

zien, welke ontwikkelingen etc.?’  

W: ‘We leven in een tijd waarin we op heel veel vlakken met een omwenteling bezig zijn en 

sowieso in het algemeen dat er steeds meer mensen in steden leven, maar dat mensen ook 

merken dat dat niet geeft wat ze zouden willen. En dat is een beweging die op heel veel 

vlakken aan de hand is. Iedereen heeft steeds meer geld, steeds meer te besteden, ondanks dat 

het crisis is geweest, gaat het met iedereen toch heel erg goed. Maar we komen er ook achter 

dat dat misschien helemaal niet zo gelukkig maakt, omdat we ondertussen ook weten wat het 

allemaal kapot maakt in andere delen van de wereld. Een soort bewust zijn van dat deze 

manier van leven met zijn allen eigenlijk helemaal niet zo lang houdbaar meer is. Dus of het 

nou een economische crisis is, of een vluchtelingen crisis, of klimaat-, we weten eigenlijk dat 

de wereld in brand staat op heel veel vlakken. En heel veel mensen willen daar volgens mij 

ook wel iets mee of willen daar iets aan doen, maar weten ook niet zo goed wat en hoe. En wij 

ook niet. Maar we weten wel dat dat voor mensen in de stad ook leidt tot een behoefte aan 

meer die menselijk maat, aan meer menselijk contact, aan meer kleinschaligheid, meer samen 

doen, alternatieven zoeken voor van alles en nog wat. Van samen een moestuin hebben, tot 

een broodfonds [voor zzp’ers], dat soort dingen. Heel veel dingen zijn een beetje op hun einde 

gekomen van wat ze kunnen. Bijvoorbeeld het kapitalisme, waarvan we zien dat dat niet echt 

meer houdbaar is. We hebben ook die hele meetbaarheidsgedachte, dat we altijd alles maar 

moeten kwantificeren, daar zijn we ook een beetje doorheen. En het klimaat… We weten 

eigenlijk allemaal dat het niet klopt zoals het nu gaat, maar er is ook nog geen alternatief. 

Maar er gebeurd wel van alles op allerlei vlakken. Er wordt in ieder geval naar alternatieven 

gezocht. En het belangrijkste is misschien wel dat er een behoefte is aan een alternatief. Dat is 

een eerste stap. Tegelijkertijd is er ook een tegenbeweging van angst. Een grote groep die zegt 

dat we de grenzen moeten sluiten, omdat ze denken dat dat helpt. Dat is natuurlijk de andere 

kant. Dat zijn ook wel heel erg twee kampen ook.’  

A: ‘En als je zegt van: wij zien ook dat er iets moet veranderen, maar weten ook niet wat en 

hoe… Je wilt dus wel iets veranderen ook met Nieuwe Helden?’ 
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W: ‘Daar lopen we misschien een beetje uit elkaar [Nieuwe Helden en Wouter persoonlijk]. 

We zijn geen politieke beweging. Als ik iets zou willen veranderen, dan zou ik een alternatief 

proberen te beginnen. En dat zijn we niet. Dus in die zin is het niet zo dat we politiek echt iets 

willen veranderen. Wat we wel willen veranderen, zijn dus eigenlijk de voorwaarden van 

waaruit die alternatieven kunnen ontstaan. Dus het feit dat we de publieke ruimte weer een 

plek van ont-moeting willen laten zijn. Het feit dat mensen elkaar tegen komen en zien en in 

staat zijn te reflecteren op zichzelf, maar ook op wat anderen doen. Ik denk dat kunst daarvoor 

belangrijk is. Dat mensen geprikkeld blijven en uitgedaagd worden om ook andere 

standpunten te zien, om uit hun hokjes te komen - of dat nou een buitenwijk is of wat ze 

bouwen met gated communities, maakt niet uit. Maar gewoon de uitwisseling van mensen, het 

instaat zijn om je te verplaatsen in iemand anders, daar moet kunst volgens mij voor zorgen. 

En als dat niet meer gebeurd dan is het helemaal niet meer mogelijk om verandering te weeg 

te brengen. Maar we hadden na OOG in Den Bosch een gesprek met iemand van de Gemeente 

en die zei: ‘Wat ga je nou doen met alles wat je hebt verzameld in dit project? Je hebt van 

alles losgemaakt. Je moet nu doorpakken, want je moet nu dit gaan veranderen.’ Toen zeiden 

wij: ‘Nee, dat is jóú taak. Jullie zijn politiek, jullie moeten dingen veranderen’. Wij kunnen 

dingen losmaken, oproepen, die interactie teweegbrengen, maar vervolgens zijn wij niet de 

organisatie die het ook gaat doen, als kunstorganisatie.’  

A: ‘Zouden jullie zeggen dat jullie idealistisch zijn?’  

W: ‘Nou nee, dan krijg ik een beetje een jaren ’70 smaak in m’n mond.’  

A: ‘Maar jullie staan wel ergens voor.’  

W: ‘Weet je wat het is, ‘idealistisch’ heeft de betekenis gekregen van mensen die een ideaal 

hebben dat eigenlijk onrealistisch is. En in die zin zijn we ook realisten en misschien soms 

een beetje opportunisten. We doen wat we kunnen. En natuurlijk werk je toe naar een soort 

idealen die je hebt. Maar ‘idealisten’ klinkt iets te fundamenteel.’  

A: ‘Dat is grappig, want dat is ook wel waar het metamodernisme over gaat: daarin wordt 

gesproken van een ‘pragmatisch idealisme’.’  

W: ‘Ja, dat is misschien beter, misschien moet en we mijn ‘opportunisme’ even vervangen 

voor ‘pragmatisch idealisme’, dat [opportunisme] is misschien ook een beetje te heftig.’  

A: ‘Dus dat herken je?’  

W: ‘Ja.’  
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A: ‘En ook dat we door het postmodernisme niet meer geloven in grote verhalen, één 

waarheid of zin. Maar dat we er toch naar gaan zoeken. En inderdaad, volgens mij zei je het 

net bijna, dat je streeft naar iets waarvan je weet dat je niet kan bereiken. Herken je dat ook?’ 

W: ‘Zij hebben het waarschijnlijk veel beter verwoord dan ik, maar het klopt dat het 

postmodernisme, het ontbreken van grote waarheden enzo, heeft geleid tot een heel negatief 

nihilisme. Daar kwam ook de Nieuwe Helden vandaan.’  

A: ‘Dat sceptische…’ 

W: ‘Ja, precies. Maar we hoeven daar nu niet meer een super sceptische of cynische 

theatervoorstelling van te maken. We kunnen ook opzoek gaan naar nieuwe verhalen of 

nieuwe helden. Misschien is dat een betere uitleg. Ja, en vervolgens geldt dat ook voor die 

idealen. Je kan denken: de wereld gaat de komende jaren ten onder, of je kan kijken hoe 

kunnen we bijdragen om daar enigszins verandering in te brengen, ondanks dat we ons bewust 

zijn... Wij zijn een generatie voor wie zolang als we leven het conflict aan Israël aan de hand 

is. En we zien ook niet dat dat in onze levensduur gaat opgelost worden. Al dat soort dingen 

zorgen ook voor een besef van een bepaalde onmogelijkheid om bepaalde idealen te bereiken. 

We kunnen de straat opgaan om te protesteren tegen whatever, maar dat gaat er niet voor 

zorgen dat het van de een op de andere dag ineens over is. Dat herken ik wel heel erg in die 

idealen, dat je nog steeds wel heel graag zou willen dat dingen beter gaan, maar dat het 

verschil met de idealisten van de jaren ‘60/’70 is, dat er een veel groter realiteitsbesef in zit. 

Dat het misschien niet zover komt, of niet haalbaar is.’  

A: ‘Zij zeggen ook dat ze telkens die schommeling zien tussen moderne en 

postmodernistische waarden: tussen enthousiasme en ironie, hoop en melancholie, naïviteit en 

bewustzijn, empathie en apathie, eenheid en veelheid, totaliteit en fragmentatie, zuiverheid en 

dubbelzinnigheid. En dat daar verder ook geen balans tussen is, dat het er tussen heen en weer 

slingert zeg maar. Zie je dit ook?’  

W: ‘Even denken of ik die schommeling kan terugplaatsen bij Nieuwe Helden. Ik denk dat we 

behoorlijk weinig van die postmoderne kenmerken hebben. Er wordt ook gezegd dat er een 

groot verschil is tussen het Nederlandse en het Vlaamse theater. Wij hebben natuurlijk een 

sterke link met de Vlaamse kunst, vanuit Lucas’ zijn achtergrond. En Lucas zegt ook vaak dat 

hij in de Nederlandse kunst vaak veel ironie vindt zitten, die hij vaak ook oppervlakkige 

ironie vindt, en dat dat in België veel minder is. Maar volgens mij zit er in ons werk ook 
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weinig ironie. Ik denk dat we ons vanuit die zoektocht naar Nieuwe Helden ook behoorlijk 

afzetten tegen dat ironische, apathische etc. van het postmodernistische.’ 

A: ‘Oprechtheid is ook belangrijk?’ 

W: ‘Ja, ik denk ook dat als je onze eerste plannen leest, dat daar heel veel de woorden 

‘oprecht’ en ‘echt’ in voor komen. Een van de kenmerken van veel van ons werk is lang 

geweest dat heel veel echt was. Heeft er ook mee te maken dat Bas als performer bij veel 

projecten was betrokken en met zijn mime en performance kunst achtergrond. Wat hij met 

MTG Blond maakte en met Schwalbe ook, dat gaat alleen maar over wat er echt gebeurd hier 

en nu. Daar is niets geënsceneerds of gespeelds aan. Echt fysieke pogingen om iets te 

bereiken of mee te maken. En dat zit ook in verschillende versies van De Fightclub, die we 

hebben gemaakt. Dat zit ook op het randje van, wanneer is het nog theater en wanneer is het 

‘echt echt’. Maar ook in het theater wordt er nooit ontkent dat we in het theater zijn.’  

A: ‘Dat is ook dat er nooit die vierde wand is en dat Lucas in De Man door Europa, daar ook 

staat als Lucas De Man.’  

W: ‘Ja bijvoorbeeld. En in Bejaarde & Begeerte bijvoorbeeld ook. Het hoeft helemaal niet per 

se zo te zijn dat mensen terug moeten praten. Mensen willen het altijd graag ‘participatie 

theater’ noemen. Maar bijvoorbeeld LOS is echt een theatervoorstelling. Die is nog steeds 

heel oprecht en echt. Het is in de afgelopen jaren wel weer het meest theater wat er gemaakt is 

[door ons], of het meest vierde wand. Maar nog steeds wordt er niet gedaan of het echt in een 

huiskamer is. Er wordt geen illusie opgeroepen. Al gaat het hier niet helemaal op hoor, want 

er worden wel wel allerlei technieken gebruikt die in het post-traumatisch theater bedacht 

zijn. Maar ik dwaal af. Maar ja, ook daarin is nog steeds, want we maken hele verschillende 

voostellingen, niet alles is zo direct met het publiek als De Man door Europa, maar die 

oprechtheid en echtheid zit wel in alles wat we maken. Ook LOS is een poging om zo echt en 

direct mogelijk bij het publiek binnen te komen. Behoorlijk zonder omweg zou ik toch willen 

zeggen, ‘de mokerslag’ zoals de Volkskrant zegt.’  

A: ‘Maar er zit toch ook wel poëzie in? Als je het hebt over directheid lijkt dat misschien 

minder direct, maar dat hoeft misschien ook niet.’   

W: Echtheid is soms heel lelijk en daar hebben we ook in van alles mee geëxperimenteerd. In 

bijvoorbeeld de voorstelling Roll with it deden we alsof het allemaal echt gebeurde, maar het 

was allemaal ingestudeerd, omdat als het echt echt was geweest, dan was het gewoon lelijk. 
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Maar we maken absoluut mooie en poëtische dingen, omdat dat die ont-moeting het beste 

mogelijk maakt.’  

A: ‘En om te raken.’ 

W: ‘Ja, dat je geraakt kan worden, door een beeld of een tekst, absoluut. En daar dan vooral 

niet weer ironie in te gooien, dat maakt het echt en oprecht. In het begin hebben we die 

oprechtheid opgezocht in echtheid en dat werd toen te lelijk, dus toen zijn we langzamer ook 

esthetischer en poëtischer geworden, zou je kunnen zeggen. Niet dat op het begin alles heel 

lelijk was. Maar we hebben bijvoorbeeld gewoon gemerkt, dat als je in de publieke ruimte iets 

wilt, dat een goed mooi beeld gewoon heel veel doet en dat dat persgevoelig is en dat mensen 

daar meteen iets bij voelen. Zoals nu in Rotterdam die Zie Mij actie, dat raakt meteen. Ik denk 

dat we ons ook daarin ontwikkeld hebben, in stijl, taal, esthetiek. Die moesten we in het begin 

nog veel meer zoeken: wat doe je dan als je op straat iets wilt.’ 
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Bijlage 3: Credits De Man door Europa 

 

Credits De Man door Europa 

Concept, regie en spel: Lucas De Man. 

Videomontage en regie: Ruut van der Beele. 

Camera: Ton Vorselaars en Pepijn Robben. 

Dramaturgie, projectleider: Kimberly Major. 

Journalistieke ondersteuning: Tomas Vanheste 

Regie-assistentie: Tom Dijkstra. 

Met medewerking van: Matthijs Rümke, Marjolein Roozen, Prof. dr. Hans Trapman, Jonas 

Staal, Prof. Jan van der Stock, Simon Allemeersch, Prof. dr. Lieven de Cauter, Prof. Michal 

Targowski, Slawomir Sierakowski, Miasto Jest Nasze, Giorgio de Finis, Niccolo Capponi, 

Raúl Sanchez Cedillo, Florian Malzacher, Valerio Bonnani, Lotte van den Berg, Engin Önder, 

Nagehan Uskan, Prof. Emra Safa Gurkan, Anna Lazou, Gared Gutenschwager, Prof. Sokratis 

Koniordos, Nikos Stampoulopoulos, Poka Yio, Paris Legakis, Christian Utpatel, mmmm art 

collective, Social Muscle Club en vele andere wetenschappers, kunstenaars en visionairs uit 

Nederland, België, Duitsland, Polen, Spanje, Italië, Turkije en Griekenland. 

 


