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Beste STEPP-leden,

2018 wordt het Europees jaar van het erfgoed. Voor een aantal 
leden was dat het sein om in actie te schieten rond het ver-
weesd karakter van podiumtechnisch erfgoed. Met  de zomer-
vakantie voor de deur schreef Chris Van Goethem hierrond een 
zeer verhelderend, inspirerend en allesomvattend artikel, dat je 
best in een luie stoel en voorzien van een drankje bij de hand 
verorbert. Stevige kost, maar daarom niet minder boeiend en 
vooral belangrijk.

Datzelfde Europees jaar van het erfgoed was voor STEPP de 
kapstok om in zijn eigen archieven te duiken. We haalden alle 
nummers van Aktualiteiten, Proscenium en STEPP-magazine 
door de scanner en publiceerden ze op het web. Zodoende 
wordt dit materiaal waar menig student die werkt aan een of 
andere scriptie dankbaar gebruik zal van maken. Maar even-
goed is het mooie vakantielectuur voor wie tijdens de zomer 
op zoek is naar uren leesvoer of voor wie herinneringen wil 
ophalen aan vervlogen tijden.

Dat archief was dan weer de aanleiding om de boeiende 
historiek van onze vereniging, die ontstond vanuit Bastt, op te 
tekenen. Ook dat vind je in dit themanummer rond geschiede-
nis en erfgoed. Maar evengoed kijken we naar de toekomst 
met een achtergrond bij een project rond livestreaming en een 
impressie van onze hoogtechnologische contactdag. En van de 
gelegenheid maken we gebruik om de volgende STEPP-Con-
tactdag aan te kondigen. Die gaat door op dinsdag 17 oktober 
in het gloednieuwe cultuurcentrum De Factorij in Zaventem.

Laat ons toe je alvast een inspirerende zomer toe te wensen !

Vriendelijke groet,
 
Frankie Goethals, voorzitter 
Bert Moerman, ondervoorzitter

EDITORIAAL

Editoriaal
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HERITAGE, MORE THAN 
A SOUND MIXING BOARD 

Dit artikel gaat over de manier waarop we met geschiedenis en erfgoed omgaan. Het 

gaat over musea, collecties, bibliotheken en vergeten magazijnen. Het gaat over de 

enthousiastelingen die verzamelen, de onderzoekers en de mensen uit de praktijk. 

De afgelopen drie jaar hebben het Kenniscentrum Podiumtechnieken van het RITCS (Erasmus 

Hogeschool Brussel) en SADA (University of the Arts Stockholm) onderzoek gevoerd naar 

het domein van theatermachinerie uit de barok. In de rand van dit onderzoek hebben 

we allerlei mensen ontmoet die hier in een of andere mate bij betrokken zijn, nieuwe 

onderzoeksmethodes hebben ontwikkeld en veel problemen hebben vastgesteld op het vlak 

van het beschermen van ons erfgoed en onze geschiedenis. 

Met deze tekst willen we een overzicht geven van deze ontdekkingen, van welke problemen 

er aangepakt moeten worden, welke methodes we daarvoor kunnen gebruiken en hoe we ons 

kunnen voorbereiden op de toekomst. Maar bovenal willen we een discussie starten, reacties 

uitlokken en iedereen die hier belang aan hecht inspireren. 

Chris Van Goethem

Wat zijn onze geschiedenis en erfgoed? 
Probeer je het concept ‘geschiedenis’ in een definitie te vat-
ten, dan kan je dat op verschillende manieren benaderen. 
De ene heeft het over geschiedkundige bronnen, de andere 
heeft het over kennis van gebeurtenissen. Er wordt gewezen 
op de noodzaak om verandering te begrijpen, of gebeurtenis-
sen juist als een continuüm te kunnen lezen. 

Erfgoed wordt gedefinieerd als overgedragen, van genera-
tie op generatie doorgegeven door onze voorouders.  De 
meeste definities wijzen er op dat erfgoed immaterieel is. 
Industrieel erfgoed verwijst naar de fysieke overblijfselen van 
de geschiedenis van technologie en industrie. Het is niet zo 
eenvoudig om deze definities toe te passen op de geschiede-
nis van de podiumtechniek. Zodra we dit doen, worden veel 
elementen die op het eerste zicht erg waardevol lijken, weg-
gelaten. Materiaal en technologie van de laatste vijftig jaar 
zou (nog) geen plaats krijgen in de geschiedenisboeken en 
alle gebeurtenissen die niet zijn neergeschreven, zouden wor-
den vergeten. In het algemeen focust erfgoed op immateriële 
aspecten, terwijl industrieel erfgoed net meer op de fysieke 
aspecten inzet. Podiumtechnisch erfgoed heeft elementen 
van beide velden, maar reikt tegelijk nog veel verder.  De ge-
schiedenis en het erfgoed van de podiumtechnieken passen 
niet in de voorgevormde vakjes van de geschiedenisweten-
schappen.  

De geschiedenis van de podiumtechnieken 
De geschiedenis van de podiumtechnieken beslaat meer dan 
2000 jaar, maar de voornaamste ontwikkelingen zijn recent, 
aangezien de laatste 200 jaar meer verandering en innovatie 
hebben voortgebracht dan ooit tevoren. Onze geschiedenis is 
recent. De evolutie van de technologie was exponentieel, met 
een steile, stijgende curve na de tweede Industriële Revolutie. 
De meeste uitvindingen komen voort uit de 20e eeuw. 

Ons domein evolueert snel. Materiaal dat 20 jaar geleden 
standaard gebruikt werd, herkennen de student-technici van 
vandaag niet meer. We zijn van elektrische apparatuur via 
elektronische en digitale naar virtuele systemen gegaan in 
minder dan vijftig jaar tijd. 

Het domein van de podiumtechnieken omvat verschillende 
domeinen: machinerie, decorconstructie, belichting, geluid, 
beeld, stage management en special effecten zijn de meest 
vanzelfsprekende. Maar de podiumtechnieken zijn ook 
gerelateerd aan andere domeinen: industrieel erfgoed, de 
geschiedenis van de architectuur, militaire geschiedenis (veel 
uitvindingen worden hergebruikt), computer geschiedenis,  
de geschiedenis van innovatie, van hoe technologie reist en 
zich verspreidt, van fabrikanten, merken, etc. Het omvat de 
geschiedenis van de (podium)kunst, sociologie en de geschie-
denis van de vakbonden. 

Een swot-analyse van podiumtechnisch erfgoed 
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De geschiedenis van de podiumtechnieken is meer dan enkel 
theater. Dit omvat de geschiedenis van de rock-‘n-roll, van 
festivals, verhuur, danszalen, evenementen, etc. De gemeen-
schappelijke technologische ontwikkelingen en de kruisbe-
stuiving tussen deze subdomeinen zijn belangrijke elemen-
ten die aandacht verdienen. 

Traditioneel gezien, beslaat de geschiedenis van de podium-
technieken Europa en de VS. Maar wat met het Afrikaanse 
continent, met de interessante confrontatie tussen inheemse 
en koloniale invloeden? Of het Aziatisch theater met zijn 
verschillende tradities en bijhorende technologieën? 

De geschiedenis van de podiumtechnieken belandt vaak 
tussen wal en schip: het is geen kunst, het is geen technologie 
en wordt daarom door beide domeinen vergeten. Het feit dat 
een goede technicus onzichtbaar is wanneer hij zijn job doet, 
helpt daarbij niet echt. 
Onze geschiedenis is geen lijst van feiten en data, het gaat 
om mensen, relaties, verhalen, toevalligheden, samenwerken, 
ontmoetingen... 
Het resultaat van de technologie die gebruikt wordt in 
theaters is een voorstelling. Dit is een artefact dat moeilijk te 
archiveren is. Het is een uniek moment in de tijd.  Het bestaat 
in de hoofden van diegenen die er waren. We kunnen enkel 
die dingen bijhouden die bestaan naast een voorstelling: 
de kritieken, de tekst, de brochure van de toneelmeester, de 
technologie, de werkmethoden, de visies, de verhalen, etc. 
Deze elementen maken dat we in staat zijn om een ervaring 
zo natuurgetrouw als mogelijk te reconstrueren.  

Onze geschiedenis zit vast in andere ‘containers’ van onze 
gemeenschappelijke geschiedenis. Technische documenten, 
tekeningen, modellen, apparatuur en verhalen zijn de kernin-
formatie waarmee we onze podiumtechnische geschiedenis 
schrijven. Dit erfgoed is essentieel om onze geschiedenis te 
kunnen schrijven. Maar wat is ons erfgoed? En hoe kunnen we 
dit vrijwaren? 

Podiumtechnisch erfgoed. 
De podiumtechnieken bevinden zich op het kruispunt tussen 
de podiumkunsten, technologie en ambacht.  Hoe onzicht-
baar ook, ze hebben een enorme invloed op de voorstelling 
zelf. Want de podiumtechniek bepaalt mee de mise-en-scène 
en de scenografie. 

Het materieel onroerend erfgoed bestaat uit de appara-
tuur en installaties die deel uitmaken van gebouwen of in 
bepaalde gebouwen moeten blijven staan voor hun waarde 
en betekenis. Een voorbeeld hiervan is de theatermachinerie. 
Buiten een gebouw is dit niets meer dan een hoop staal of 
hout, zonder betekenis. De betekenis is afhankelijk van het 
podium en het auditorium waarin het wordt gebruikt. 

Het materiële roerende erfgoed bestaat uit objecten, 
apparaten en tekstmateriaal zoals de tekstbrochures van 
toneelmeesters, documentatie over de voorstelling, schema’s, 
plannen, handboeken, lastenboeken... We mogen niet verge-
ten dat de technologie voornamelijk interessant is vanwege 
de relatie met de voorstelling. Met andere woorden: hoe de 
technologie de voorstelling beïnvloedt en er deel aan neemt. 

In deze context is het behouden van de levende geschiedenis 
en de getuigenissen van professionals zeer belangrijk. Zonder 
inzicht in de manier van werken blijft de technologie abstract, 
dode materie. 

Dit brengt ons bij het immateriële, ontastbare erfgoed: de 
tradities en manier van werken die een beeld schetsen van de 
operator als een uitvoerend artiest. Deze tradities en metho-
des kunnen afgetoetst worden met het materiële erfgoed. 
Maar deze tradities bevatten ook informatie over de relaties 
tussen artiesten en technici. 

Geschiedenis wordt geschreven door de bewaarden 
Geschiedenis is, per definitie, subjectief. Wat er overblijft is 
wat er gedocumenteerd is, of nog beter, wat bewaard is. En 
zelfs wat er bewaard is, is niet onpartijdig. We kunnen niet 
verwachten dat de geschreven bronnen waarop we onze ge-
schiedenis baseren onpartijdig zijn. Degene die ze geschre-
ven heeft had een doel en een visie die invloed hebben op 
wat er wel en niet is neergeschreven. 

Een theatermagazine bijvoorbeeld besluit over welke 
producties het zal schrijven. Dit gebeurt op basis van wat de 
editor ‘kwaliteitsvolle’ kunst vindt. Dit betekent dat populaire 
producties, of minder artistieke producties over het hoofd 
worden gezien, naargelang het doelpubliek van het maga-
zine. Een scenograaf die een boek schrijft over design zal 
waarschijnlijk de technologie wel vermelden, maar zal minder 
geïnteresseerd zijn in de technische details of de problemen 
die zich kunnen voordoen. Aangezien er weinig is geschreven 
vanuit het oogpunt van de technicus, kan het moeilijk zijn om 
een goed inzicht te krijgen in de realiteit van die periode. 

Tussen 1738 en 1768 werd een fantastische collectie gravures 
uitgegeven van de decors van de Amsterdam Schouwburg, 
die in 1665 opende en tragisch genoeg in 1772 afgebrand is. 
Deze gravures waren nooit bedoeld om een exact beeld van 
de decors voor te stellen. In plaats daarvan waren ze bedoeld 
als herinneringen, om op zichzelf gebruikt te worden of als il-
lustratie van een toneelstuk of script naar keuze. Ze tonen een 
reflectie van een decor, vaak een combinatie van verschillen-
de acteurs en scenes die in realiteit niet op het zelfde moment 
op het podium stonden. 

Onbewust beslissen schrijvers ook wat er overblijft voor 

de toekomst. Dingen waarover niets 
geschreven is, die niet gedocumenteerd 
of bewaard zijn, zullen verdwijnen in de 
nevelen van de tijd.  Dit beïnvloedt het 
beeld dat mensen over ons zullen heb-
ben binnen 200 jaar. 

Waarom podiumtechnisch erfgoed 
bewaren? 
Het korte antwoord op de vraag 
waarom we onze geschiedenis en ons 
erfgoed moeten bewaren is om het 

verleden beter kunnen begrijpen, het 
heden in zijn context te zien en de 
toekomst te ondersteunen. 

Het verleden begrijpen 
Waarom is podiumtechnische ge-
schiedenis zo belangrijk? Het is niet de 
technologie die zo fascinerend is, maar 
de invloed die ze heeft op een voorstel-
ling. Om voorstellingen en ontwerpen 
uit het verleden te begrijpen, moeten 
we de technische middelen die gebruikt 

werden kennen. We moeten de visie van 
de technici begrijpen en we moeten de 
mythes ontkrachten. 

De evolutie van beroepen en vaardig-
heden, het begrip van opvoeringsprak-
tijk en scenografie, de kennis over de 
apparatuur en methoden zijn de basis 
voor onderzoek, de bouwstenen van 
een geschiedenis die op bewijzen en 
feiten gebaseerd is. 

Als we willen begrijpen hoe een 
voorstelling opgevoerd werd in het 
kasteeltheater van Drottningholm, 
moeten we de mogelijke posities van 
de acteurs kunnen aftoetsen met de 
technische mogelijkheden. Staan ze in 
het licht? Zijn ze verstaanbaar? Al deze 
vragen kunnen beantwoord worden 
dankzij een grondige kennis van de 
technologie. 

Als we het gebruik van de kleuren wil-
len begrijpen in geschilderde decors 
rond 1900, moeten we weten welke 
kleurtemperatuur het licht had, in welke 
positie de apparatuur stond en welke 
belichtingsmethodes werden gebruikt. 
Al deze informatie zit verscholen in het 
bestuderen van technologie en tradities. 

Identiteit 
Eén van de grote vragen die een mens 
zich kan stellen is: Waar kom ik van-
daan? We baseren onze identiteit op 
wie onze voorgangers waren en wat 
ze deden. Maar zelfs zonder de grote 
filosofische vragen bepaalt ons erfgoed 
wie we zijn. Veel van de dingen die we 
in het dagelijkse leven doen, doen we 
zo omdat de mensen voor ons ze op 
dezelfde manier deden.  

Deze transitie van de ene generatie 
op de volgende definieert wie we zijn. 
Geschiedenis wordt interessant wan-
neer je de link met je leven, je werk en je 
interesses begint te zien. 
 
De toekomst ondersteunen 
Het laatste aspect is innovatie. Als we 
onze huidige werkmethode willen 
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innoveren, moeten we ons verleden begrijpen. Een goed 
begrip van de oude technologie kan een inspiratie zijn om 
mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken. De meeste 
hedendaagse principes zijn afgeleid van de technologische 
basis die lang geleden is ontwikkeld.  

Nieuwe ideeën zijn altijd gebaseerd op een begrip van het 
verleden. Of zoals een collega ooit zei: “Natuurlijk maken we 
dezelfde fouten, maar we maken ze beter!” 

Waar is ons erfgoed? 
Om te ontdekken waar ons erfgoed en de bron van onze 
geschiedenis zich bevindt, moeten we in de verschillende 
soorten verzamelingen en collecties gaan spitten. Er zijn net 
zoveel verschillende verzamelaars als er collecties zijn. En de 
redenen waarom ze verzamelen zijn net zo verschillend.  

• Eerst en vooral zijn er de dwangmatige verzamelaars, de 
mensen die nooit iets weggooien en kelders en zolders 
vol spullen hebben. De essentie van hun collecties is 
‘bijhouden’ of ‘hebben’. 

• Een tweede groep zijn de romantische verzamelaars. Ze 
zijn vooral geïnteresseerd in de vorm, vanwege estheti-
sche of nostalgische redenen. 

• Dan hebben we de verzamelaar-gebruikers: technici die 
willen zorgen dat de apparatuur kan blijven functione-

ren, omdat ze geïnteresseerd zijn in de manier waarop al-
les werkt, omdat ze opnames willen maken of beluisteren 
met vintage geluidsinstallaties of omdat ze apparatuur 
verhuren als rekwisieten. 

• Een speciaal soort verzamelaar is de verzamelaar-twea-
ker. Hij wil de apparatuur op een nieuwe manier gebrui-
ken, zelfs als het origineel verminkt moet worden voor 
deze aanpassing. Deze aangepaste apparatuur wordt 
vaak gebruikt in voorstellingen. 

• We zien ook meer en meer dat apparatuur ‘verbeterd’ 
wordt. Spots worden verguld, op het statief van een land-
meter gezet en verkocht als ‘vintage industrieel’ design. 

• Verzamelaar-onderzoekers sporen apparatuur op om de 
technologie en het gebruik te kunnen onderzoeken. 

• Een heel aantal professionele organisaties, musea, 
bibliotheken, collecties en archieven bezitten ook een 
deel van ons erfgoed, vooral in de kantlijn van hun eigen 
collecties. Ze hebben die objecten gekregen om allerlei 
verschillende redenen.

• Ze hebben een algemene technische collectie, zoals het 
MIAT in Gent. 

• Ze beheren de stadsarchieven, zoals het archief in Kor-
trijk of het Felixarchief in Antwerpen. 

• Ze zijn toegespitst op theater erfgoed, maar niet de tech-
nische kant ervan, zoals V&A Londen, theatermuseums in 
Wenen, Helsinki, Stockholm of Malmö. 

• Ze verzamelen een specifiek type materiaal, zoals de his-
torische handelscatalogi van het Museum voor de Oudere 
Technieken van Grimbergen. 

• Ze hebben een collectie om pedagogische redenen in hun 
functie als cultureel centrum of theatergezelschap, zoals De 
Munt, de Arenberg of de Opera van Leipzig. De meeste van 
deze collecties overleven op de kracht van de enthousiaste-
lingen die er werken. 

• Ze hebben de collecties gekregen als onderdeel van een 
grotere collectie die werd aangekocht, zoals de Universiteit 
van Amsterdam die de collectie van het Nederlands Theater 
Instituut overgenomen heeft. 

Dit betekent dat erg veel informatie verspreid is over technische, 
architecturale, of kunstcollecties en stads- theater-, literatuur-, ge-
schiedkundige en zelfs politiearchieven (sommige steden hadden 
een apart politiekorps voor theater). Bijna geen enkele van deze 
collecties spitst zich toe op het domein zelf. 

Fabrikanten, verdelers en verhuurbedrijven bezitten ook erfgoed-
materiaal. Soms om romantische redenen of als onderdeel van 
de identiteit of het archief van het bedrijf (Sennheiser, Philips, Sie-
mens). In sommige gevallen gebruiken ze de oude apparatuur ook 
voor commerciële redenen, om te verhuren (zoals Kick Artistical 
Productional Solutions) of als onderdeel van hun marketingstra-
tegie. Bedrijven zoals DANOR of Gerriets hebben een collectie die 
verder gaat dan het directe veld van hun activiteiten. 

Erfgoed wordt soms bewaard in vergeten opslagplaatsen. Het 
werd bijgehouden omdat er geen redenen waren om het weg te 
gooien. Typische voorbeelden zijn opgerolde decordoeken die 
hoog in een toneeltoren opgeslagen zijn en er soms al 50 jaar of 
langer hangen. 

Hoe dan ook is het merendeel van dit fysieke erfgoed niet publiek 
toegankelijk, omdat het achter slot en grendel zit in de opslag-
plaatsen van verzamelaars en organisaties. Daartegenover staat 
wel de groeiende hoeveelheid informatie die online beschikbaar 
wordt. 

Musea zoals het Architectuur Museum Berlin, V&A Londen of het 
Technisch Museum Stockholm hebben uitgebreide virtuele col-
lecties. Onderzoekers publiceren hun werk online, professionele 
organisaties zetten de archieven met hun tijdschriften op het 
internet. Perspectiv is een wereldwijde databank aan het creëren 
met historische theaters en Theatre Crafts verzamelt informatie in 
de backstage Heritage Collection. Privé-initiatieven focussen op 
bepaald materiaal, zoals het ADB Archief of het virtueel museum 
van Telescan. Gespecialiseerde websites spitsen zich toe op zeer 
specifieke informatie: het Museum of Obsolete Media verzamelt 
en vertelt alles over audio en beeld formats, Hifi Engine verzamelt 
(service)handboeken van vintage apparatuur... 
Dus als je op zoek bent naar je erfgoed, bestaat het waarschijnlijk 
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wel ergens, verscholen in een donker hoekje van een opslag-
plaats of tussen de onoverzichtelijke hoeveelheid informatie 
op het internet. De echte uitdaging is om het te vinden.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN. 
Op basis van de ervaringen en discussies van de afgelopen 
jaren, hebben we een patroon ontdekt in de problemen die 
voorkomen bij het behouden van ons erfgoed. De onder-
staande lijst geeft een idee van een aantal risico’s voor ons 
erfgoed zoals het nu verzameld, gebruikt en opgeslagen 
wordt. 
 
In gevaar 
In de laatste tien jaar zijn er al veel initiatieven ontstaan 
om onze podiumtechnische geschiedenis te vrijwaren. De 
meeste daarvan zijn kleine, individuele initiatieven. Maar deze 
verzamelaars worden ouder en de kost van de opslag en het 
bewaren is groot en ze worden zelden ondersteund. Als de 
bezielende kracht verdwijnt, sterft het initiatief en bijgevolg 
verdwijnt de collectie. 

Musea moeten een beleid ontwikkelen voor hun collecties. 
Ze moeten op één onderwerp focussen en de aangrenzende 
domeinen laten gaan. Dit betekent dat ze een ander museum 
moeten vinden met de juiste insteek of, in het slechtste geval, 

de objecten moeten vernietigen. Theatertechnologie ligt 
ergens tussen industrieel-technisch en artistiek-cultureel 
erfgoed. Dit concept past in geen enkel van de strikte beleids-
plannen van collecties. Aangezien er bijna geen enkel mu-
seum is met deze dubbele focus, bestaat er een groot risico 
dat waardevolle objecten voor altijd zullen verdwijnen. 

Musea zijn commerciële organisaties die voor een ‘return 
on investment’ moeten zorgen, door de kosten te drukken 
en de efficiëntie te verhogen. Podiumtechnische collecties 
hebben een beperkt publiek, hebben veel gespecialiseerde 
zorg nodig en nemen veel waardevolle ruimte in. Vanuit het 
oogpunt van management (in de commerciële zin), zijn deze 
collecties geen prioriteit. Erger nog, ze staan bovenaan de lijst 
met dingen om af te stoten. 

Theatertechnici zijn praters, geen schrijvers. Het ontastbare 
erfgoed dat wordt doorgegeven van generatie op generatie, 
zit in de hoofden van de mensen die hebben deelgenomen 
aan de evolutie van de afgelopen 50 jaar. Maar jammer 
genoeg sterven deze vakmensen uit en verdwijnt hun verhaal 
voor altijd. Onze mondelinge geschiedenis moet dringend 
opgeslagen worden. 

Over het algemeen kunnen we zeggen dat collecties en 

erfgoed gevaar lopen en dat er een reële kans is dat een 
groot deel van ons erfgoed verloren zal gaan als we nu niet 
ingrijpen. 

Te weinig bewustzijn 
De eigenaars van ons erfgoed zijn vaak gemeenten, steden, 
theatergezelschappen of commerciële bedrijven die deel 
uitmaken van de sector. De meeste van deze organisaties zijn 
zich compleet onbewust van de (historische) waarde van wat 
er in hun kelders en op hun zolders ligt. 
Op het moment dat een nieuwe generatie technici zich 
aanbiedt, zullen zij geen idee hebben waarvoor die oude 
rommel gebruikt werd, laat staan dat ze beseffen dat hier ooit 
voorstellingen mee gemaakt zijn. De volgende lenteschoon-
maak is waarschijnlijk het moment om plaats te maken, wat 
betekent dat materiaal dat jarenlang zorgvuldig bijgehouden 
werd, voor altijd naar de schroothoop verbannen wordt. 
 
Te weinig knowhow 
Musea bezitten vaak niet de nodige knowhow om met 
podiumtechnische objecten om te gaan. Het onderhoud van 
podiumtechnische objecten vergt niet alleen gespecialiseer-
de vaardigheden en kennis, maar een specialist heeft ook een 
grondig inzicht nodig van de geschiedenis van de theater-
praktijk. Musea hebben daarentegen wel de professionele 

vaardigheden die nodig zijn om een collectie te onderhou-
den, catalogiseren en op logistiek vlak te beheren. Als belang-
rijke culturele partners garanderen zij ook een toekomst voor 
de objecten in een collectie op de lange termijn. 
Verzamelaars hebben over het algemeen de nodige exper-
tise van het domein en de vaardigheden om apparatuur te 
onderhouden en herstellen. Maar ze hebben niet altijd de 
nodige kennis om met erfgoedobjecten om te gaan voor 
een toekomst op lange termijn. Het lijkt vanzelfsprekend dat 
verzamelaars en musea voorbestemd zijn als elkaars partner. 
Maar om allerlei redenen blijkt dit niet zo te werken. 
 
Selecteren zonder richtlijnen. 
Hoe afgrijselijk dit ook mag klinken, verzamelen is selecteren. 
Het is onmogelijk om alles bij te houden en dus moet er een 
selectie gemaakt worden. De grote vraag is wat houden we 
bij en waarom?De redenering hiervoor wordt (deels) bepaald 
door de focus en het doel van de collectie. Een onderzoeks-
collectie zal waarschijnlijk meer en andere dingen bijhouden 
dan een collectie die bedoeld is voor het grote publiek. 
Momenteel zijn er geen richtlijnen voor podiumtechnisch 
erfgoed. 
We zijn dus afhankelijk van meer algemene richtlijnen die niet 
altijd aangepast zijn voor dit type voorwerpen. 

ErfgoedErfgoed
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Voorwerpen die een keerpunt in de geschiedenis weergeven 
of die een fenomeen belichamen worden meestal bijge-
houden omdat het voorwerp staat voor een grotere groep 
voorwerpen of een evolutie in de geschiedenis. 

In de algemene richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap 
staat dat de meest waardevolle erfgoedobjecten zeldzaam en 
onmisbaar moeten zijn. Zeldzaam betekent dat er zeer weinig 
dezelfde of gelijkaardige voorwerpen of verzamelingen zijn in 
dezelfde staat. Met andere woorden, de voorwerpen moeten 
moeilijk te vinden zijn in deze staat. Onmisbaar betekent dat 
voorwerpen nodig zijn om de geschiedenis van het domein 
te reconstrueren, te vertellen of voor te stellen. Een voorwerp 
kan onmisbaar zijn omdat: 

• het een bepaalde waarde heeft voor het collectief 
geheugen,  

• het een keerpunt representeert, een ‘missing link’, 
• of het een bepaalde artistieke waarde heeft. 

Deze parameters toepassen op podiumtechnisch erfgoed is 
niet zo vanzelfsprekend. Het is een groeiend domein en er is 
nog maar weinig onderzoek naar gevoerd, dus we weten nog 
niet wat die missing links of ijkpunten zijn. De meeste van 
deze voorwerpen kunnen niet als individuele elementen ge-
zien worden. Ze maken deel uit van een toestel waarmee we 
geluid, licht, beweging, beeld kunnen maken. Een enkele spot 
zegt alleen iets over de technologie. Om het effect op het po-
dium te begrijpen, hebben we een combinatie van dimmers, 
controlepanelen, kabels, standen en accessoires nodig. Maar 
betekent dit dan dat we een volledige set identieke spots 
moeten bijhouden zodat we in staat zijn om het effect van de 
belichting te reconstrueren? 

Voorwerpen uit de meer recente geschiedenis komen meestal 
uit de massaproductie. Het is de vraag of het voorwerp een 
verwijzing is naar het generische object of dat het een uniek 
stuk is? In realiteit is het een combinatie van beiden: het stelt 
een generisch object voor, maar het is uniek omdat het in een 
specifiek theater gebruikt is, bij een specifiek toneelstuk, voor 
een bepaalde ontwerper. 

Een klein voorbeeld is genoeg om de behoefte aan expertise 
aan te tonen. Ik bezocht een klein theatermuseum, omdat ze 
één van de laatste overblijvende ADB Masterlights (ST150) 
hadden. Deze lichttafel voldoet aan alle criteria van hierboven: 
het had een spoelgeheugen en het was de eerste lichttafel 
van zijn soort. In het begin ontkende de medewerker aan de 
balie dat de lichttafel überhaupt bestond, maar na lange tijd 
en een reeks telefoontjes naar verschillende mensen, kreeg ik 
eindelijk de manager zover om me te vertellen dat ze eigenlijk 
niet wisten wat het was. Het was groot. Het stond in de weg. 
En ze hadden besloten om het weg te gooien. 

Als we in de toekomst degelijke selecties willen kunnen ma-
ken, zullen we moeten nadenken over gemeenschappelijke 
richtlijnen voor ons erfgoed waar we allemaal achter staan. En 
we zullen een netwerk van expertise moeten uitbouwen om 
deze selectie te steunen. 

Catalogiseren zonder richtlijnen 
Een belangrijk deel van een goed onderhouden collectie is 
een degelijke omschrijving en een inventarisatiesysteem. 
Verzamelaars hebben geen inzicht in de methodologie achter 
zo’n systeem en het lijkt er op dat er geen duidelijke richtlij-
nen beschikbaar zijn. Er is ook geen goed tagging-systeem of 
een algemene taxonomie om de podiumtechnische voorwer-
pen aan te verbinden. Als we er van uitgaan dat een podium-
technische collectie bijna per definitie internationaal is, dan 
is een gemeenschappelijke, meertalige taxonomie essentieel 
om voorwerpen terug te vinden in collecties verspreid over 
de hele wereld. 

Als we een specifieke taxonomie van de podiumtechnieken 
toevoegen in het tagging woordenboek dat musea gebrui-
ken, zou dat ook het probleem oplossen van ‘niet opzoek-
bare’ voorwerpen die niet meteen gerelateerd lijken aan ons 
domein, maar er wel waardevolle informatie aan toevoegen. 
Denk bijvoorbeeld aan afbeeldingen met apparatuur op de 
achtergrond, lastenboeken, administratieve documenten... 
Een laatste bezorgdheid is de relatie tussen het generische 
type van een item dat uit massaproductie komt en het unieke 
voorwerp zelf. Dit vergt een cataloogsysteem in twee stappen 
dat informatie van op beide niveaus kan combineren.  

Apparatuur dateren 
De relatie tussen een voorwerp en een datum of tijdspanne 
vaststellen is niet eenvoudig. In de meeste gevallen is er op 
papier niets terug te vinden over een specifiek voorwerp. Het 
is waarschijnlijk eigendom geweest van verschillende mensen 
voor het in een collectie terecht kwam. Het generische type 
werd gedurende een lange tijd geproduceerd en gedurende 
een nog langere periode gebruikt. Publiciteitsmateriaal en 
documentatie zijn vaak niet gedateerd. Er komen ook variaties 
en updates voor binnen hetzelfde generische type. 
De informatie die we hebben is indirect. Publicatiedata van 
boeken, reclame in magazines, etc. kunnen een indicatie 
geven van een begindatum, maar einddata zijn nog moeilijker 
te vinden. 
 
Bewaren, renoveren en herstellen van fysieke objecten 
Vanaf het moment dat een voorwerp deel uitmaakt van een 
collectie is de volgende stap te bepalen in welke staat we het 
willen behouden. Sommige voorwerpen waren opgeslagen in 
minder ideale omstandigheden, zijn aangepast, gebruikt voor 
reserveonderdelen of zijn niet eens meer herkenbaar. Daarom 
moeten keuzes gemaakt worden over het werk dat verricht 
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moet worden om de voorwerpen bruikbaar te maken voor de 
collectie. 

Eerst en vooral moet er voor gezorgd worden dat het voor-
werp niet verder kapot gaat. Zodra het voorwerp stabiel is, 
kunnen we nadenken over de volgende stappen. 

Een mogelijkheid is renovatie: het voorwerp wordt weer 
hersteld naar de staat waarin het de fabriek verlaten heeft. Dit 
kan verschillende dingen inhouden: herschilderen, nieuwe 
bedrading, ontbrekende stukken vervangen, etc. Renovatie 
zal alle sporen van gebruik verwijderen en daarmee ook de 
geschiedenis van het voorwerp. 

Een andere optie is restauratie. Het object wordt weer 
gebracht naar een specifiek moment in zijn leven. Dit is dan 
waarschijnlijk een moment waarop het in gebruik was. Sporen 
van gebruik blijven, maar het voorwerp is hersteld, liefst 
volgens de methodes van die tijd. Het wordt schoongemaakt, 
indien nodig wordt de bedrading vervangen en ontbrekende 
stukken worden er weer in gestoken. 

Een belangrijk element bij deze keuzes is veiligheid. Als we 
objecten willen bijhouden, moeten we zeker zijn dat ze geen 
gevaar vormen, zoals bijvoorbeeld het inademen van asbest. 
Als we een voorwerp willen gebruiken, moet het veilig zijn. 
Als we het tentoonstellen, mag het geen gevaar vormen voor 
het publiek.  Voor al deze behandelingen is vakkennis nodig, 
inzicht in het gebruik, inzicht in de technologie en kennis 
van restauratie en bewaarmethodes. Deze vakkennis is deels 
beschikbaar bij vaklui aan wie de tand des tijds ook knaagt en 
deels bij museumspecialisten. 
 
Hoe gaan we om met elektrische en elektronische appara-
tuur? 
De meeste apparatuur was al lang niet meer gebruikt en 
stond nog ergens als reserve of gewoon omdat er geen reden 
was om het weg te doen, voor het in een collectie terecht 
kwam. Dit zorgt voor problemen bij elektrische apparatuur. 
De bedrading kan aangetast zijn door muizen, het plastic kan 
deels vergaan zijn. Specifieke, op maat gemaakte stekkers zijn 
verloren gegaan. Onderdelen zoals condensators, spoelen, 
etc. zijn versleten of uitgedroogd. De isolatie is aangetast. 
Standaarden voor draadloze frequenties, zekeringkasten of 
veiligheid zijn veranderd. Verbruiksartikelen zijn niet of heel 
beperkt beschikbaar, lampen, cilinders voor een limelight en 
audio of video media zijn moeilijk te vinden. 

Oplossingen voor deze problemen kunnen in andere domei-
nen gevonden worden, daarom kan de uitwisseling van ken-
nis en goede werkmethodes de kwaliteit van de conservatie 
en het mogelijke toekomstige gebruik van deze apparatuur 
verbeteren.  

Hoe gaan we om met digitale apparatuur? 
Digitale lichttafels, geluidsconsoles, effectenmachines of 
de controllers van geautomatiseerde trekkenwanden zijn 
eigenlijk computers.  In de meeste gevallen is de BIOS, het 
deel van de software dat nodig is voor het eerste deel van het 
opstarten van de computer, aangepast om de functionaliteit, 
betrouwbaarheid en snelheid te verbeteren. Deze BIOS heeft 
een batterij nodig om zijn geheugen te behouden. Als de bat-
terij leeg is, blijft er een mooie, maar lege, doos over. 
Er bestaat maar erg weinig informatie over het verhelpen van 
deze problemen, over het bijhouden, bewaren en herstellen 
van de software. We zouden eigenlijk een bibliotheek van 
software edities en vorige BIOS’en nodig hebben. Maar de 
meeste bedrijven staan niet te popelen om deze informatie 
te delen, waarschijnlijk omdat die deel uitmaakt van hun 
bedrijfsgeheimen. 

Maar zelfs informatie over het onderhouden van een normale 
computer is moeilijk te vinden. De paar musea die hier mee 
bezig zijn, zijn afhankelijk van gepensioneerde specialisten, 
wat geen lange termijn oplossing biedt. Dus hoe verzekeren 
we dat we in de toekomst software kunnen herstellen en 
herinstalleren. Dan hebben we het nog niet eens over de 
problemen van verschillende software en hardware types die 
niet compatibel zijn, het verlies van media... 

Hoe gaan we om met het erfgoed van (digitale) media? 
We kunnen nog steeds teksten lezen die 2000 jaar geleden 
geschreven zijn, we kunnen nog steeds naar de tekeningen 
van Da Vinci of Sabbattini kijken, maar als we een audiocas-
sette uit de jaren ‘80 willen beluisteren, hebben we gespecia-
liseerde hulp en de juiste apparatuur nodig. Digitale formats 
brengen nog grotere problemen met zich mee: verloren 
codexen, software die niet draait op moderne computers... 

Er is zelfs een museum voor verouderde media. 
http://www.obsoletemedia.org/ verzamelt informatie 
over media types die in onbruik zijn geraakt. Een specifiek 
probleem voor onze sector zijn geluidsfragmenten die in 
voorstellingen gebruikt zijn. De inhoud kan wel op een ander 
medium gezet worden, maar de cues gaan dan verloren. 

We kunnen brieven uit 1600 lezen, maar heb jij nog een e-
mail van 5 jaar geleden? We kunnen naar de brochure van de 
toneelmeester in Drottningholm in 1700 kijken, maar kunnen 
we de (digitale) brochure van een stagemanager van een 
productie die 5 jaar geleden speelde nog lezen? We hebben 
geen echte procedures, methodes of attitudes om hiermee 
om te gaan. 

Het probleem wordt zelfs nog erger als je met gespeciali-
seerde visualisatie software werkt, CAD of CNC software, MIDI 
sequencers, video controle software, databanken... Zonder de 

originele software, verzamelen we enkel 
bits en bytes. Terwijl we afbeeldingen, 
schetsen, audio of videomateriaal van 
analoge dragers kunnen halen, is het 
bijna onmogelijk om digitale informatie 
op te vragen zonder de juiste software 
of zelfs de juiste versie van die software. 

Packed, het Expertisecentrum Digitaal 
Erfgoed, is begonnen als een platform 
voor het archiveren en bewaren van 
audiovisuele kunsten en is nu een 
centrum voor digitaal cultureel erfgoed. 
Ze kijken naar problemen zoals creatie, 
catalogiseren, opslag, distributie en 
uitwisselingsprocessen voor bronnen 
van digitaal erfgoed. Maar ook naar het 
archiveren en bewaren van de audiovi-
suele kunsten. Er is een internationale 
beweging nodig om de problemen 
rond digitaal erfgoed van de podium-
technische geschiedenis uit te spitten. 

Behalve de dingen die we digitaal pro-
duceren, digitaliseren we ook voorwer-
pen, informatie, afbeeldingen, etc. Maar 
we weten niet of we die in de toekomst 
nog zullen kunnen lezen. Er ontbreekt 
een langetermijnvisie voor de toekomst. 
 
Hoe gaan we om met virtueel erf-
goed? 
Virtuele informatie wordt een steeds 

belangrijkere bron van informatie en 
een manier om dingen te verzamelen 
en te delen. Sinds de laatste 10 jaar, 
bestaat een steeds groter deel van 
die informatie enkel virtueel. Dit is het 
toekomstige virtuele erfgoed. 

Maar websites verdwijnen. Eén muisklik 
van een provider of een IT-manager en 
honderden uren werk worden ver-
nietigd. Fusies van universiteiten, een 
nieuw IT-beleid, een verandering van 
eigenaar, een achterstallige betaling, 
weinig internetverkeer, een vergeten 
wachtwoord of het einde van een pro-
ject kunnen een onomkeerbaar effect 
hebben. 

Ouderwetse HTML-pagina’s zijn nog wel 
min of meer tastbaar. Je kan bijvoor-
beeld een pdf maken, maar de pdf 
verliest wel zijn links en een deel van 
de informatie zit in die functionaliteit. 
De situatie met dynamische websites 
is nog erger. Dynamische sites ‘be-
staan’ niet echt, ze worden gecreëerd, 
samengesteld op het moment dat je er 
naar kijkt en ze verdwijnen het moment 
dat je er niet meer naar kijkt. Ze zijn een 
momentopname. 

Internet Archive (https://archive.org) 
is een non-profit bibliotheek met 

miljoenen gratis boeken, films, software, 
muziek, websites en veel meer. Tools 
zoals hun Wayback Machine proberen 
websites te bewaren door regelmatig 
snapshots te nemen, maar de resultaten 
zijn maar stukjes en hebben een be-
perkte functionaliteit. Als je de verdwe-
nen website van het DANOR Lighting 
Museum probeert te bekijken, bijvoor-
beeld, krijg je enkel wat afbeeldingen 
en lege pagina’s te zien. 

Voor de duidelijkheid, dit is geen 
pleidooi om analoog te blijven werken, 
maar een oproep om na te denken over 
ons virtueel erfgoed. Er bestaat een 
groot risico dat we in de toekomst aan 
digitaal geheugenverlies zullen lijden, of 
zoals een collega het verwoordde: “Als 
we zo verder doen, weten we binnen-
kort meer over de Romeinen dan over 
producties die 10 jaar geleden gespeeld 
zijn.” 
 
Conflict met de theaterpraktijk 
De historische waarde van bepaalde ty-
pes apparatuur en voorwerpen is deels 
afhankelijk van de relatie met de (the-
ater)ruimte waar ze gezet of gebruikt 
kunnen worden. Deze voorwerpen op 
die plaatsen laten staan, zorgt vaak voor 
conflicten met het hedendaags gebruik 
van het theater. Aan de ene kant wordt 
het voorwerp een obstakel in de ruimte 
en beperkt het de functionaliteit, aan 
de andere kant beperkt het gebruik 
van zo’n ruimte de zichtbaarheid (en 
bezoekbaarheid) voor een geïnteres-
seerd publiek. 
Theatermakers houden van erfgoed, 
maar ze willen ermee werken, het aan-
passen, ermee rondreizen. Het artistieke 
proces laat geen tijd of aandacht om 
met fragiel materiaal te werken. Het 
risico op schade is in zo’n omgeving 
niet onrealistisch. 
 
Documenten 
Eén van de taken van een (papieren) 
collectie is om de documenten te wie-
den. Op deze manier wordt de nodige 
hoeveelheid opslagruimte beperkt door 
onnodige documenten, dubbels... te 
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verwijderen. De meeste collecties hebben een beleid rond 
wat er weggegooid moet worden. Maar in sommige gevallen 
wordt belangrijke informatie over ons veld vernietigd door 
zo’n beleid, vooral omdat er een gebrek aan kennis is. Enkele 
voorbeelden: 

• Het Kortrijk Museum bevat de financiële informatie, 
waaronder de lastenboeken, van de stadsschouwburg 
die in 1912 gebouwd is. Als men met deze informatie 
was omgegaan volgens het hedendaags beleid, zouden 
de documenten weggegooid zijn, omdat financiële 
informatie niet wordt bijgehouden. En zelfs als ze wel 
waren bijgehouden, zouden de dubbels waarschijnlijk 
weggegooid zijn. Er zijn twee lastenboeken die op het 
eerste zicht identiek aan elkaar lijken, maar in de realiteit 
is het tweede lastenboek een aangepaste versie omdat 
er gevraagd werd om het budget naar beneden te halen. 
Deze vergelijking bevat waardevolle informatie over wat 
de prioriteiten waren als het op de apparatuur aankomt, 
vooral omdat de redenering voor de reducties er aan 
toegevoegd zijn. 

• Het uitdunbeleid van het Smithsonian stelt voor om aan-
koop- en verkoopcatalogen weg te doen, maar dit is een 
waardevolle bron over de documentatie van technisch 
materiaal. Ze stellen ook voor om enkel de uiteindelijke 
versies (en geen ontwerpen) bij te houden, terwijl in ons 
domein deze ontwerpen net het proces aantonen dat 
essentieel is om theater te begrijpen. 

• In de richtlijnen voor culturele instellingen in Vlaande-
ren staat dat opnames bijgehouden moeten worden, 
behalve als het maar korte fragmentjes zijn. In dat geval 
kunnen ze vernietigd worden. Ondanks het feit dat de 
autoriteiten waarschijnlijk niet de bedoeling hadden 
om originele productietapes te vernietigen, passen deze 
tapes wel perfect in die omschrijving. 

• Een theaterbibliotheek heeft alle lichtplannen en 
plannen van het podium weggegooid die achter in de 
brochures van de regisseur en de toneelmeester zaten. 
De cues en nota’s in de tekst zijn volledig nutteloos 
geworden zonder deze extra informatie. 

Documenten zijn niet noodzakelijk belangrijke stukken op 
zichzelf, maar ze zijn onmisbaar voor het bewaren, begrijpen 
en gebruiken van objecten. We hebben een aangepast beleid 
nodig om er voor te zorgen dat we de nodige informatie niet 
verliezen. Plannen, schetsen, technische documentatie, on-
derhoudshandleidingen en commerciële documentatie zijn 
cruciaal om apparatuur te kunnen bijhouden en documen-
teren. Technische fiches, de brochures van toneelmeesters, 
met onder andere plannen en lijsten, bevatten waardevolle 
informatie over voorstellingen. 
 
Opslag en logistiek 
Dimmers, speakers, liften, tamboers en andere podiumtech-

nische artefacten zijn niet de meest gemakkelijk te stockeren 
voorwerpen. Het transport, de behandeling en de opslag zijn 
duur en arbeidsintensief. Deze objecten zijn zwaar en groot, 
maar aan de andere kant zijn ze ook erg fragiel. Een dimmer-
rack of een lichttafel kunnen meer dan 100kg wegen, maar 
hebben veel fragiele connectoren of schuivers die ze moeilijk 
hanteerbaar maken. 

We hebben niet alleen voldoende opslagplaats nodig, maar 
ook de aangrenzende ateliers moeten groot genoeg zijn 
voor restauratie en preparatie. Een extreem voorbeeld van dit 
probleem zijn opgerolde fonddoeken. Ze kunnen tot twaalf 
meter lang zijn, maar ze hebben wel maar een diameter van 
20cm. En als je ze wil bekijken, heb je een ruimte nodig die 
op z’n minst 8 meter hoog is of een werkvloer van 10 op 14 
meter. 
 
Mondelinge geschiedenis 
Met de mens sterft ook een stukje geschiedenis. Een groot 
deel van de informatie over de manier van werken, tradities 
en sociale relaties, ook wel de ‘kleine geschiedenis’ genoemd, 
is nooit op papier gezet. Om geschiedenis naar een groot 
publiek te brengen hebben we aantrekkelijke verhalen nodig, 
die het onzichtbare zichtbaar maken. We moeten de bagage 
die in de hoofden van ervaren vakmensen zit, veiligstellen. Er 
is een gebrek aan goede voorbeelden over interviewen en 
documenteren en aan degelijke manieren in deze informatie 
op te slaan. 

In de zijlijn van de verloren mondelinge geschiedenis, gaan 
ook vaak persoonlijke archieven verloren. Sommige organi-
saties beginnen akkoorden te sluiten met hun leden voor het 
te laat is, maar desondanks moet er hier nog erg veel werk 
gebeuren. 
 
Wettelijke obstakels 
Problemen met copyright en eigendomsrecht zijn de voor-
naamste obstakels voor het veiligstellen en tentoonstellen 
van een collectie. Maar er zijn nog andere wettelijke kwesties 
die in de weg kunnen zitten. Enkele voorbeelden: 

• Aannemers worden door hun contract verplicht om alle 
apparatuur te vernietigen in het gebouw dat ze afbreken. 
Dit zorgt ervoor dat waardevolle stukken op het stort 
terecht komen. 

• Overheidsdiensten en gemeentes mogen niets weg-
geven, tenzij na een lange en complexe administratieve 
procedure. Als ze iets uit hun inventaris halen, moet het 
worden vernietigd. 

• Het verbod op lichtbronnen met gloeilampen maakt dat 
het bijna onmogelijk is om reserve lampen te vinden. 

• Veranderende frequentietoewijzing maakt het illegaal 
om historische apparatuur te bezitten 

• Richtlijnen rond archiveren die geen rekening houden 
met technische documentatie, waaronder cuelijsten, 
lastenboeken, inventarissen, technische fiches... 

 
ONDERZOEK IN PODIUMTECHNISCHE GESCHIEDENIS 
Onderzoek in het veld van de podiumtechnieken ligt ergens 
tussen academisch onderzoek en praktijkgericht onderzoek. 
De beperkte beschikbaarheid van betrouwbare bronnen en 
het soort vragen dat beantwoord moet worden, dwingen tot 
een combinatie van verschillende onderzoeksmethodes en 
technieken.  

Geschreven bronnen 
De beschikbare bronnen zijn voornamelijk geschreven met 
een ander doel of voor een ander publiek. De standpunten 
van technici zijn amper overgeleverd en bijna nooit in tradi-
tionele bronnen. Het gebrek aan technisch inzicht leidt vaak 
tot misverstanden en mythes. Omdat bronnen elkaar vaak 
kopiëren, ontstaat een multiplicatoreffect. 

De bestaande omschrijvingen focussen op het resultaat en 
niet op de methodes, het functioneren of de constructie en 
zijn vaak subjectief. Ze proberen eerder een artistiek punt te 
maken dan dat ze een technisch correcte omschrijving willen 
geven. Zelfs theaterwoordenboeken hebben vaak tekenin-
gen of plannen die niet overeen komen met de realiteit. 
Sommige van deze plannen kunnen onmogelijk gebouwd 
worden, aangezien ze wel inzicht geven in het resultaat, maar 
geen reflectie zijn van de precieze technische functionaliteit. 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals het werk van Sabbat-
tini, dat bijna een handboek is voor de bouw van een theater 
en waarin in detail wordt uitgelegd hoe en waarom dingen 
gebouwd werden. 

Research by doing 
Onderzoek in podiumtechnische geschiedenis wordt vaak ge-
daan door middel van research by doing. De omschrijvingen 
en andere beschikbare bronnen worden getest. Een werk-
wijze wordt uitgeprobeerd, gebouwd en geconfronteerd met 
de realiteit van zwaartekracht en wrijving. Op deze manier 
kunnen we vaststellen dat iets werkt, of het gewerkt zou kun-
nen hebben met de middelen van toen, wat de voordelen en 
nadelen zijn en hoe het in de voorstelling past. 

De reconstructie van het middeleeuws kasteel met de origi-
nele werktuigen en methodes in Guédelon, Frankrijk, is een 
mooi voorbeeld van research by doing. 

Zou het niet fantastisch zijn om het theater dat Sabbattini 
omschrijft te bouwen, puur op basis van zijn richtlijnen? Of 
om de dialogen van Leoni di Somi op te voeren met belich-
ting en regie en om te zien tot welke nieuwe inzichten we 
komen? 

Interdisciplinair onderzoek 
Het domein van de podiumtechnieken is geen domein an 
sich, het zit verweven in andere domeinen zoals theater-, 
evenement- en muziekgeschiedenis, en in sociale, industri-
ële en architecturale geschiedenis. Het draait om kunst en 
technologie. Het draait om theorie en praktijk, over het fysieke 
en het onzichtbare. Om dit onderzoek te ontwikkelen hebben 
we academici, vakmensen, artiesten en technici nodig uit 
verschillende velden. We kunnen expertise uit velden met 
gelijkaardige problemen halen. Houten machinerie lijkt op 
windmolentechnologie, lichttafels zijn computers, explosie-
venexperts uit het leger kunnen helpen met special effects. 
We kunnen zelfs de werkwijzen van helemaal andere domei-
nen gebruiken. Terminologiemanagement uit de taalkunde 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden om historisch taalgebruik 
in kaart te brengen en de migratie van technologie te volgen. 
 
Bruikbaar onderzoek 
Het resultaat van onderzoek moet bruikbaar zijn en terug-
stromen naar de sector. Het moet vakmensen inspireren. Dit 
betekent dat de resultaten niet noodzakelijk academische 
teksten moeten zijn, maar eerder gepopulariseerde artikels 
in professionele magazines, video’s, simulaties, constructie-
handboeken en modellen die gebruikt en getest worden en 
waarmee geëxperimenteerd kan worden. Het resultaat moet 
uiteindelijk terug gebruikt worden in voorstellingen, zodat 
het het publiek dient. 

MODELLEN, VISUEEL MATERIAAL EN REPLICA’S 
We hebben altijd schaalmodellen en visuele representaties 
gebruikt in de theaterpraktijk. We gebruiken die voor ver-
schillende doeleinden: om ideeën te ontwikkelen, mogelijk-
heden te testen... Modellen helpen ons om een complexe 
3D omgeving of een ontastbare situatie beter te begrijpen. 
Typische voorbeelden van wanneer zo’n model nuttig wordt, 
zijn bewegingen in drie richtingen op het toneel, belichting 
en veranderende zichtlijnen. Het schaalmodel is goedkoper 
om te bouwen, geeft een beter overzicht van het toneel als 
geheel, is gemakkelijker aan te passen en geeft inzicht in het 
eindresultaat. 

Modellen in onze sector worden gebruikt om de opstelling op 
het toneel, de belichting en de theatermechanica te bespre-
ken. In andere domeinen, zoals onderwijs, is het normaal om 
de werking van stoommachines, mechanische principes, op-
tiek,... te laten zien. Een kort overzicht met voorbeelden toont 
de diversiteit en verschillende doelen van deze modellen aan. 

Tekeningen als modellen 
De gemakkelijkste manier om de realiteit voor te stellen is 
een tekening. Tekeningen zijn gemakkelijker te bewaren dan 
modellen, omdat ze minder plaats nodig hebben en minder 
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fragiel zijn. 
Hoe eenvoudig de tekeningen van Leonardo da Vinci in de 
Codex Madrid  ook mogen zijn, ze roepen meteen een beeld 
op. Je kan het theater zien zoals het gebouwd zou zijn. Het 
theater “dat uit twee halfcirkelvormige amfitheaters bestaat 
die op een as draaien en dan gesloten worden om een vol-
ledige cirkel te vormen”, is de praktische uitwerking van een 
omschrijving in een tekst uit het oude Rome. Met één blik 
begrijpen we het hele idee. 

De tekeningen en schetsen van Nicola Sabbattini in “Pratica di 
fabricar scene e machine ne’teatri” zijn helemaal anders, maar 
hebben hetzelfde doel. Eenvoudige lijntekeningen met ver-
wijzingen naar de tekst geven een driedimensionaal inzicht in 
wat Sabbattini wilde uitleggen. Je zou deze afbeeldingen naar 
een atelier kunnen sturen en ze zouden gerealiseerd kunnen 
worden zoals Sabbattini ze zich inbeeldde. 
Beide types tekeningen hebben iets gemeen: ze zouden van-
daag getekend kunnen worden op een bierviltje tijdens een 
discussie tussen designers en technici om duidelijk te maken 
wat ze bedoelen. Het zijn dus eerder werkinstrumenten dan 
illustraties. 
 
Het belichtingsmodel van Furttenbach 
De oudste vermelding over een belichtingsmodel is te vinden 
in een tekst van Joseph Furttenbach in de 17e eeuw. Hij 
vertelt dat hij geëxperimenteerd heeft met een miniatuur 
podium dat hij in zijn atelier gebouwd heeft. Er bestaat geen 
feitelijke informatie meer over, maar je kan je inbeelden dat 
hij aan het werken was met kaarsen, kleine Bozes, etc. 

Het mechanische alfabet 
Christoffer Polhem is een zweedse industrialist en uitvinder 
die het ‘Laboratorium Mechanicum’ of het mechanische 
alfabet ontwikkeld heeft in 1697. Dit is nu te vinden in het 
Nationaal Museum voor Wetenschap en technologie in Stock-
holm. Het is een collectie kleine modellen die verschillende 
mechanische principes en transmissie systemen voorstellen 
en bedoeld zijn voor ingenieursopleidingen. 

Het bootmodel van de Afrikanskan 
De productie van de Afrikanskan in de opera van Stockholm 
in 1867 bevatte een decor dat een schip op een wilde zee 
voorstelt. Het schip is bijna net zo breed als het podium en 
beweegt op en neer. De bewegingen werden gecontroleerd 
door de ‘kapitein’ die in de zaal stond en aan een roer draaide. 

Als voorbereiding van de constructie maakte men een schaal-
model dat de bewegings- en opvoeringsmogelijkheden 
aantoonde. Het model bestaat nog steeds en kan bezichtigd 
worden in de opera-archieven van Stockholm. Het geeft een 
uniek inzicht in de machinerie, maar ook in de manier waarop 
professionals in die tijd naar hun werk keken. 

Het krachtenmodel van Gaudí
Een van de beste voorbeelden van hoe je het onzichtbare in 
beeld kan brengen is het model van Antoni Gaudí van de kerk 
van de Colònia Güell. Het is geen voorstelling van de kerk zelf, 
maar een schaalmodel op 1:10 van de krachten die zich in 
de complexe bouw zouden ontwikkelen. De structuur hangt 
ondersteboven en geeft de krachten weer die voorgesteld 
worden door hangende gewichten. 

Replica’s van belichtingstechnologie 
Lichtkwaliteit begrijpen is moeilijk, zeker als het licht gepro-
duceerd wordt door lichtbronnen die we niet meer gebruiken. 
De kijker heeft geen referentiekader en lichtkwaliteit is bijna 
onmogelijk met een ander medium voor te stellen zonder 
interpretatie. Nog een moeilijkheid is dat lichtkwaliteit enkel 
bestaat in relatie tot andere lichtbronnen. 

Per Simon Edström heeft een collectie replica’s van kaars-, 
gas-, lime- en koolstof filamentverlichting gebouwd. De re-
plica’s zijn gemaakt om in (kleine) voorstellingen te gebruiken 
en kunnen wisselen tussen de verschillende lichtbronnen. Op 
deze manier kunnen we het effect van de lichtbron beleven 
en de verschillen zien. 

Het model van De Munt 
Het centrale stuk in het museum van De Munt is een model 
op schaal 1:10 met functionele theatermachinerie. Het model 
dat gebouwd werd door Michel Dumont , Thierry Bosquet en 
Max Laroche stelt de scène-opening van het Markgräfliches 
Opernhaus Bayreuth voor. De machinerie is niet die van Bay-
reuth, maar stelt de typerende machinerie voor die gebruikt 
werd tot de 19e eeuw. 
De decors en indrukwekkende ‘Deus ex Machina’ wolk, die 
geschilderd werd door Thierry Bosquet, stellen een typisch 
decor voor een “changement à vue” in de 17e en 18e eeuw 
voor. De scènewissel wordt voor de ogen van de bezoekers 
van het museum voltrokken, begeleid door een herkenbaar 
operafragment.  

Het Faszination Der Bühne model 
Dit Barokke podium op schaal 1:2 werd vanaf 1973 gebouwd 
door scholieren onder leiding van schooldirecteur Klaus-Die-
ter Reus in het kader van een zestien jaar durend project over 
theatergeschiedenis. 

In 1989 werd het voorgesteld aan het publiek van Bayreuth 
tijdens de festiviteiten rond de 250e verjaardag van het 
Markgräflichen Opernhaus Bayreuth en sindsdien is het op 
tournee. Momenteel maakt het deel uit van de collectie van 
het Initiative Theater Museum Berlin, waar het onder andere 
gebruikt wordt voor educatieve doeleinden en kleine voor-
stellingen. 

Het model is een stuk van museumkwaliteit dat aan een groot 
publiek inzicht geeft in de changement a vue technologie. 
De kijker kan zelf de decors, de poten en de friezen wisselen 
met de hulp van de historische theatermachinerie. Het model 
bevat een golvenmachine en een wolkenmachine. 

Het Steve Kemp theater 
Het Steve Kemp theater is een belichtingstheater op schaal 
1:4. Het werd origineel gebouwd op het terrein van BEO en 
werd dan verplaatst naar ILO (het Instituut voor Licht Ontwerp 
Amsterdam) waar het intensief gebruikt wordt. Het wordt 
gezien als de ‘moeder van alle belichtingsmodellen’ in Europa. 
Het model is uitgerust met schaalversies van alle types van 
hedendaags belichtingsmateriaal en heeft een vloer van 
2,40m op 2,40m en een aanpasbare gridhoogte van 1,60m 

Het model wordt gebruikt om producties voor te bereiden, 
onderzoek te voeren en voor educatie. Het helpt inzicht in 
lichtopstellingen te krijgen (en te tonen) en om te experimen-
teren met alternatieven. Het is een onderzoeks- en com-
municatiemiddel en het creëert ook kansen om historische 
lichtplannen bij benadering correct uit te voeren. 
Het Maeckelberghmodel 
In 2014 bouwde Jerome Maeckelbergh een model van de 
ondermachinerie van het Antwerpse Bourlatheater voor het 

‘Wood and Canvas (and Rabbit Glue)’ congres in Antwerpen. 
Het doel was om de mogelijkheden van deze historische 
machinerie voor hedendaags gebruik aan te tonen met zijn 
chariots, liften, cassetten en hellend podium. Het model is een 
werkende replica op schaal 1:10. 

Nieuwe ideeën voor modern gebruik zijn ontwikkeld op basis 
van dit model. Bewegende draaischijven, glijdende platfor-
men, een ballet van podiumdelen en gelijkaardige bewegin-
gen werden uitgetest. Eén van de belangrijkste bevindingen 
waren de eindeloze mogelijkheden om bewegingen te 
synchroniseren en elementen te gebruiken als elkaars tegen-
gewicht. 

Dit model geeft een geweldig overzicht van de complexiteit 
en de mogelijkheden van een theater op ware grootte met 
houten machinerie die maximaal ontwikkeld is. 
 
Het machinerie model schaal 1 op 4 
Het model op schaal 1:4 dat het Kenniscentrum Podiumtech-
nieken (RITCS Brussel) heeft gebouwd, is geen replica van een 
theater, maar een simulatie van de verschillende technologie-
ën en methodes die gebruikt werden in theaters met houten 
machinerie. Het is een theater op schaal met aangepaste 
HOAC risers die de mogelijkheid geven te experimenteren 
met verschillende soorten uitrustingen en machinerie. 
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Tegelijk geeft een schaal 1:4 kijkers de kans om de machine-
rie in zijn geheel te zien en de werking te begrijpen. Dit lost 
het probleem op waar theaters op ware grootte mee zitten: 
mensen zien de gehele machinerie nooit. 

Virtuele modellen 
Virtuele modellen worden meer en meer gebruikt bij on-
derzoek. Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek van 
Timothy De Paepe. Hij reconstrueert theaters (en andere 
gebouwen) op basis van tekstbronnen, kaarten en plannen. 
De modellen worden gebruikt om op andere bronnen en de 
fysieke realiteit af te toetsen. In de meeste gevallen is er niet 
genoeg informatie om een gedetailleerde tekening te maken 
van deze lang verloren gebouwen, maar de toegevoegde 
veronderstellingen kunnen wel gecontroleerd worden met de 
bronnen op hun mogelijkheid en haalbaarheid. Het voordeel 
van virtuele modellen is dat het eenvoudig is om een aantal 
verschillende versies te maken om te vergelijken. 

Software ontwikkelingen 
Software ontwikkelingen binnen en buiten onze sector 
kunnen in de toekomst meer mogelijkheden creëren. Stel je 
een combinatie voor van visualisatie software voor decors, 
belichting, video en mechanica, krachtberekeningsmodellen 
(zoals bij de modellen van historische windmolens waar alle 
krachten op het materiaal berekend worden), gaming techno-
logie, virtual reality en immersive technologie.
 
HOE MAKEN WE ONZE GESCHIEDENIS ZICHTBAAR? 
Collecties zijn als boeken: ze werken het beste als ze open 
zijn. Al het werk dat we verrichten tijdens het verzamelen en 
onderzoeken heeft alleen maar zin als we het uiteindelijk aan 
een geïnteresseerd publiek kunnen tonen, als we het kunnen 
ontsluiten. 

De algemene indruk lijkt te zijn dat ons publiek nogal beperkt 
is en enkel bestaat uit professionals en ‘tech freaks’. Maar de 
ondervinding spreekt dat tegen. Alles hangt af van hoe we 
het voorstellen. Maar de realiteit blijft dat het een beperkt 
publiek is voor een onderwerp dat veel kostbare ruimte nodig 
heeft. 
Idealiter wordt een collectie tentoongesteld in een museum 
en staat dit museum centraal in het culturele leven van de 
stad. De kans dat zoiets gebeurt in de komende jaren is 
redelijk klein. Musea hebben het moeilijk om te overleven en 
een ruimte die een collectie grote stukken kan huisvesten 
zou een fortuin kosten. Zeker als die ook nog eens in de buurt 
van een theaterdistrict zou staan. Het enige museum dat zich 
op dit onderwerp toespitste, het Danor Lighting Museum in 
Israël, is opgekocht door een Chinees bedrijf en naar China 
verscheept. In de meeste musea overleeft podiumtechniek in 
het beste geval in een donkere opslag of de stock. 

Misschien moeten we het museum herdefiniëren. Misschien 
zou een museum over podiumtechnieken mobiel kunnen zijn 
en van de ene (museum) site naar de andere reizen? Mis-
schien zouden we kunnen werken op een Europees niveau 
en kunnen we verschillende collecties samenbrengen zonder 
de nood aan fysiek eigendomsrecht of gecentraliseerde 
opslag? Is dat niet waar ons werk om draait: onze ideeën naar 
de mensen brengen? Een reizende collectie zou zich kun-
nen aanpassen aan de lokale behoefte en te bezoeken zijn in 
theaters, op evenementenhallen, beurzen etc. Ze zou gebruikt 
kunnen worden voor de opening van nieuwe of gerenoveer-
de gebouwen, voor de herdenkingen van historische figuren, 
noem maar op. 
Misschien kunnen we de tentoonstelling ook herdefiniëren 
als een verzameling van geannoteerde voorwerpen. De ob-
jecten in onze collecties zijn bedoeld om gebruikt te worden, 
waarom laten we het publiek dan niet ervaren hoe het voelt 
om muziek te mixen voor 10.000 mensen? Om licht te creë-
ren? Om decors te wisselen of te schilderen? Om met peppers’ 
ghost te spelen? Om te vliegen of dingen te laten ontploffen? 

Het publiek betrekken is de sleutel om hen aan te spreken. 
Maar we kunnen ook de professionals aantrekken. Waarom 
proberen we geen pop-up tentoonstelling, waar collega’s 
hun mooiste stukken naartoe kunnen brengen? Waar je de 
mondelinge geschiedenis kan opnemen? Waar je studenten 
en onderzoekers aan het werk ziet?  

ERFGOED EN TOEKOMST 
De uiteindelijke vraag is: hoe bereiden we ons voor op de 
toekomst? Welke dingen kunnen we doen om te evolueren 
van eilanden van verzamelaars naar een gemeenschap die 
steun krijgt? 

Bewustzijn creëren onder de professionals is één van de 
eerste dingen die moeten gebeuren. Stukken in technische 
en professionele magazines en online aanwezigheid kunnen 
daarbij helpen. Het nieuws verspreiden via organisaties zoals 
Unesco, OISTAT, theaterassociaties of fabrikanten kan ook 
helpen. 
 
Een gemeenschap opbouwen 
Ons erfgoed vrijwaren is een opdracht waar een hele groep 
mensen aan moet samenwerken. Niemand kan dit op zijn 
eentje, niemand heeft de verzamelde vaardigheden en de 
verschillende inzichten. 

Gedurende het voorbije jaar hebben verschillende initiatieven 
over geschiedenis mensen samen gebracht, vooral in de kant-
lijn van andere evenementen. De presentatie van Backstage 
Archive Initiative in Plasa Londen, de Perspectiv meeting 
in Warschau, de OISTAT technologie commissie, ‘Stage, Set, 

Scenery’ in Berlijn, de Time Line en onderzoekscommissie 
meetings op de PQ in Praag hebben allemaal vakmensen en 
onderzoekers bij elkaar gebracht. Online initiatieven zoals de 
Archiving Technical Theatre Heritage Facebookgroep houdt 
deze groepen mensen in contact. Maar deze netwerken kun-
nen beter ondersteund worden. Informatie kan efficiënter 
verspreid worden en deze netwerken zouden de basis kun-
nen vormen voor het verzamelen van goede werkmethoden 
en om gemeenschappelijke standaarden te ontwikkelen. 

De meeste van deze gemeenschappen zouden meer studen-
tenparticipatie kunnen gebruiken. Een erfgoed-zomerkamp 
organiseren of studenten uitnodigen op hun meetings zou 
deze band kunnen versterken. 
 
Een gemeenschappelijke visie ontwikkelen 
Op dit moment is er amper sprake van een gemeenschap-
pelijke visie wat beschermen, verzamelen, catalogiseren en 
voorstellen van podiumtechnisch erfgoed betreft. Een visie 
zou de verzamelaarsgemeenschap versterken en een sterk en 
unisono signaal naar de buitenwereld sturen. Een duidelijke 
visie op wat we bijhouden en hoe we het bijhouden zou de 
wetgeving en de beleidsmakers kunnen beïnvloeden en zou 
het onderhouden van de technische archieven een onderdeel 
kunnen maken van de taak die elke organisatie heeft om te 
archiveren. 
 
Goede werkmethodes uitwisselen 
Er zijn waarschijnlijk al goede werkmethodes wat het verza-
melen en bewaren van deze voorwerpen en documenten 
betreft. Maar het is een kwestie van ze ingang te doen vinden:
 
• Handboeken voor het vrijwaren, renoveren en herstellen 

van apparatuur 
• Standaarden voor het documenteren van dit materiaal 
• Methodes voor het verzamelen van mondelinge geschiedenis 
• Ideeën voor voorstellingen en tentoonstellingen 
 
Onderzoek promoten 
Er is bijna geen onderzoek binnen het domein van de podi-
umtechnieken. Een gemeenschap zou onderzoek kunnen 
promoten door onderzoeksvragen voor te stellen aan univer-
siteiten en studenten die hieraan werken te ondersteunen. 
Een gemeenschappelijke online bibliotheek en de uitwisse-
ling van publicaties zou disciplines samen kunnen brengen. 
Nieuwe domeinen kunnen worden ontgonnen, denk maar 
aan Aziatische en Afrikaanse technische geschiedenis, conser-
vatie van computers...  

Onderwijs 
Theatertechnologie is relatief nieuw in het onderwijs. De 
meeste opleidingsprogramma’s bestaan nog geen 25 jaar. In 
die 25 jaar is er geen enkel boek geschreven over de geschie-
denis van ons veld vanuit het standpunt van de technieker. 
Wat we weten, hebben we gevonden in fragmenten en snip-
pers informatie in boeken die eigenlijk een ander onderwerp 
hebben en die niet geschreven zijn met de technologische 
expertise die we verwachten. Het zou logisch zijn om een 
handboek te maken over technische geschiedenis dat ge-
steund wordt door een internationale gemeenschap. 
 
De tijd dringt
De reis die we door erfgoedland gemaakt hebben de afgelo-
pen drie jaar heeft ons soms erg blij gemaakt, bijvoorbeeld 
als we gemotiveerde verzamelaars ontmoetten, en soms erg 
kwaad, als er waardevolle voorwerpen verloren zijn gegaan. 
Soms hoopvol als we keken naar alle nieuwe initiatieven, 
maar het voornaamste gevoel is bezorgdheid als we beden-
ken wat er op het spel staat en wat er nog allemaal moet 
gebeuren. We hopen dat onze visie mensen kan aanzetten om 
mee te doen en de inspanningen van velen te steunen. Er is 
geen tijd te verliezen. 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Die Vierte Wand en is 
in het Engels online te raadplegen (https://issuu.com/itheam/
docs/itheam_d4w-007/10 )

Chris Van Goethem onderzoekt de theatertechnische geschie-
denis aan het Kenniscentrum Podiumtechnieken RITCS (EHB). 
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In het portfolio deze keer een impressie van de 

vorige - hoogtechnologische - STEPP contactdag in 

de nieuwe hoofdzetel van BARCO. Noteer alvast de 

datum voor een volgende gelegenheid: 17 oktober 

in CC De Factorij. Meer info via de webstek.


	STEPP#23-Cover-1
	STEPP#23-Cover-2
	Stepp#24-Archief
	STEPP#23-Cover-3
	STEPP#23-Cover-4



