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Het middenstandstheater 
Er waren tijden, toen theater nog 

het enige artistieke vrije-tijdsmedium 
was, en nog niet, hoewel film reeds 
populair was, in de bij voorbaat 
verloren concurrentieslag met de tele-
visie verwikkeld was, dat Antwerpen 
als theaterstad iets te betekenen had. 
Heel het 'theaterkunstige' spectrum 
werd bestreken, van volkse komedies 
tot ambitieuze klassiekers en drama-
tische avant-garde. Hoewel het nog 
niet tot een verregaande historische 
behandeling van deze era is gekomen 
— een relatieve 'bloeitijd' die te situe-
ren valt tussen 1918 en 1958 met, 
uiteraard, een breuk ten tijde van de 
bezetting — is het interessant even 
ruw te schetsen hoe dit kosmopolitis-
me toen gestalte heeft gekregen. Nu 
kan je deze periode ook niet als een 
monolitisch geheel bekijken (De Ne-
velvlek heeft niets te maken met het 
Volksgebouw), het enige dat deze 
aspecten van een theaterleven in een 
stad bindt is hun toenmalige actuali-
teit, hun aandacht voor wat in het 
Europese theater toen belangrijk was. 

De invloed van de Russische futu-
risten, Meyerhold en Tairov, op het 
Vlaamsch Volkstoneel van Johan De 
Meester in de jaren '20 is het meest 
bekende fenomeen. Maar er was ook 
de Amerikaans geïnspireerde revue, 
op behoorlijk niveau, in de Hippo-
droom, in liet Eden-theater, tussen 
beide oorlogen. Met daarnaast de 
typisch Antwerpse variant op de mu-
zikale komedie: de Comediantenre-
vue (in de KNS) en b.v. ook, begin 
jaren '50, de Cyrano van Anton 
Peters. Om het panorama wat volle-
diger te maken dient, voor de jaren 
'20, het socialistisch liefhebbers- en 
semi-beroepstoneel vermeld te wor-
den (o.a. het Volksgebouw) met een 

overwegend naturalistisch repertoire 
(Ibsen, Strindberg, maar vooral het 
propaganda-drama van de Haupt-
mann-epigonen). En, voor de jaren 
'50, de avant-garde bij de kamertone-
len : het Theater op Zolder/Neder-
lands Kamertoneel (Tone Brulin, Lo-
de Verstraete e.a.), met een overwe-
gend Vlaams repertoire, waarin een 
nieuwe communicatievorm —de 
kleinschaligheid— creatief onder-
zocht werd, en de 'zuivere' avant-
garde van De Nevelvlek —een groep 
rond o.a. Lode Rigouts en later 
Walter Tillemans, die zich met meer 
dan alleen toneel bezighield —die, 
ook in de ruimte van het Theater op 
Zolder het absurde repertoire (Tar-
dieu, Adamov, maar ook b.v. Genet) 
rechtstreeks uit Parijs importeerde. 

Zelfgenoegzaam 
Dit beeld is verre van volledig, 

maar het geeft een mentale gevoelig-
heid aan, die lang het theaterklimaat 
in Antwerpen heeft beheerst. Hoe dit 
theaterklimaat verworden is, hoe Ant-
werpen tot de meest provincialistische 
theaterstad in Vlaanderen is kunnen 
degenereren, wordt treffend geïllus-
treerd door een recente uitspraak van 
Fakkelteater-directeur Walter Groe-
ner, nochtans vaak aangehaald ais één 
van de Antwerpse pioniers. Walter 
Groener pleit nl. (zie Knack, 13 
oktober 1983) voor "het gewone en 
degelijke theater dat op een breder 
publiek mikt" en dit tegenover de 
commerciële sector en "een totaal 
geïsoleerd avant-garde circuit." 

Het is deze idee, dat er zoiets 
bestaat als 'gewoon degelijk theater' 
die tekenend is. Misschien is deze 

illusie er precies de oorzaak van dat 
het er momenteel in de Antwerpse 
schouwburgen zo treurig aan toe gaat. 
De typisch burgerlijke reflex om alles 
buiten het eigen gedachtengoed te 
marginaliseren, heeft tot gevolg dat de 
middelmatigheid de norm wordt. 
Walter Groener —en met hem b.v. 
Domien De Gruyter (KNS) en Ivonne 
Lex (TIL)— beveiligen zich met deze 
redenering tegen de beschuldiging dat 
ze op commerciële zekerheid spelen, 
en tegelijk hoeven ze zich geen moer 
aan te trekken van de avant-garde, in 
de mate dat die bestaat natuurlijk. 
Niet voor niets tracht deze 'marginali-
teit' (Jan Fabre, Guy Cassiers e.a.) 
Antwerpen te ontvluchten. 

Hoe beladen en hoe gevaarlijk de 
term ook is, het opvallendste aan 
het Antwerpse theaterklimaat is de 
zelfgenoegzame burgerlijkheid ervan. 
Toch even een nauwkeuriger dui-
ding van de term 'burgerlijk': het 
gaat er mij niet om bloot te leggen 
vanuit welke (klassegebonden) ideo-
logie er theater wordt gemaakt, maar 
wel om op de esthetische risicoloos-
heid, het opgeblazen amateurisme en 
de agressieve zelfaffirmatie van een 
bepaald soort theater te wijzen. Bij 
een gemiddeld Antwerps gezelschap 
duidt niets, in repertoire of in vormge-
ving, op een investering van persoon-
lijkheid. Dat echter zulke onpersoon-
lijke, vrijblijvende produkten met 
zulk een geweld als belangrijk theater 
verkocht worden —krantenknipsels 
over gesloten badhuizen bij Turks Bad 
in het Meirteater, een opstel over 
Freud bij Forlani's De divan in de 
KNS —heeft iets neurotisch. Ik wei-
ger gebrek aan intrinsieke intelligentie 
als een verklaring in aanmerking te 
nemen. Het is dus deze kloof tussen 
naakte artistieke prestaties en de 
pedant klinkende verantwoording er-
van die het klimaat bepaalt in wat eens 
een, zelfs in Europees opzicht, belang-
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