
het dominante Antwerpse theater. De 
plastische gevoeligheid bijvoorbeeld 
die prominent is bij de Teirlinck-boys 
is op een schreeuwende manier afwe-
zig op de andere Antwerpse podia. 
En ook de thematische ongevoelig-
heid van Goris en zijn kinderen 
herhaalt zich niet bij KNS, Fakkel, 
TIL en de anderen. Integendeel, bij 
het dominante theater staat 'het the-
ma' voorop. Een voorstelling die niet 
in één zin kan worden samengevat, 
kan geen goeie voorstelling zijn. Maar 
de tegenstellingen die binnen het 
thema kunnen worden getoond zijn 
altijd zowel inhoudelijk als theatraal 
zeer beperkt. Vrijwel nooit kun je zien 
dat de theatermakers de eigen ideolo-
gische en technische grenzen opzoe-
ken. Onder het mom van de consu-
meerbaarheid van het produkt is het 
Antwerps toneel middle-of-the-road. 

En hier wordt duidelijk hoe de 
Studio zich inversief verhoudt ten 
opzichte van het Antwerps beroeps-
theater. Inversie is een 'omkering van 
de gewone orde waarbij de inhoudelij-
ke logica niet wordt veranderd'. De 
gemeenschappelijke onderliggende 
logica is die van de verkramptheid. De 
theatermakers hebben zich een idee 
gevormd over de werkzame theatrale 
middelen van vandaag, hebben zich 
daar een publiek mee verworven en 
houden zich als de Zuidafrikaanse 
Witten krampachtig vast aan het 
status quo. Dat een verhouding thea-
ter-publiek een dynamische moet zijn, 
dat de theatertaal elke seconde wij-
zigt... zij willen het nie weten nie. 

Geen alternatief 
Merkwaardig is dat ook in alterna-

tief Antwerpen'het apartheidsdenken 
hoogtij viert. Maar de marginale groe-
pen hebben meer excuses om vast te 
houden aan het eigen subcultuurtje. 

Een absolute veronachtzaming door 
de gevestigde culturele apparaten helpt 
niet de eigen cocon doorbreken. 

Binnen de eigen thuislandjes is de 
semi-amateuristische alternatieve scè-
ne altijd in beweging. Soms zijn daar 
aardige dingen bij (Epigonen, Akt, 
Zwarte Sneeuw). Maar zowat altijd 
blijkt een adembenemend gebrek aan 
ambitie om iets te vertellen/laten 
aanvoelen van de dynamiek van de 
hele maatschappij. Een groep jonge-
ren die én het eigen 'ikje' én de 
collectieve bewustzijnen én de maat-
schappelijke machtsverhoudingen ge-
bruikt als evidente bronnen voor het 
theatrale feest bestaat niet. Typevoor-
beeld daarvan is Ivo Van Hove's Akt 
die er nu al vier jaar in slaagt alleen 
maar over incest te spelen. Het spreekt 
boekdelen. Dat alternatief Antwerpen 
zich lijkt te vermijen in het cultiveren 
van een soort amateurisme (spreken 
op stem, niet op adem; dialect spre-
ken; stuntelig gedrag...) lijkt een 
logisch gevolg van het hele geborneer-
de wereldbeeld. 

De enige marge-club in Antwer-
pen die én de valkuil van het veredeld 
amateurisme én de zelfverheerlijking 
van de eigen ideologische bekrompen-
heid probeert te ontlopen is het 
Gezelschap van De Witte Kraai, van 
Lucas Vandervost, Warre Borgmans 
en Sam Bogaerts. Zonder te willen 
suggereren dat dit Antwerps enige 
hoop in bange dagen is kun je bij de 
Witte Kraai nog veel theaterpret voor 
de toekomst vermoeden. 

Een Witte Raaf ? 
'Het Gezelschap van De Witte 

Kraai', de naam van de groep, geeft al 
een aardig staaltje van de aanpak. De 
associatie met de witte raaf ligt voor 
de hand. Maar door 'de kraai' in te 
voegen ('de onheilsbode, roofzuchtig 
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en azend op lijken' zegt van Dale) 
wordt de voor de hand liggende 
betekenis ontwricht. En komen min-
der fraaie perspectieven naar boven. 

Indien ergens in Antwerpen 'het 
realisme/na turalisme'-debat daad-
werkelijk wordt gevoerd, dan hier. De 
Witte Kraai is een echt researchclub-
je voor acteren en schrijven. Uniek 
vooral is dat laatste. Potentieel is Sam 
Bogaerts de grootse toneelschrijver in 
Vlaanderen van dit moment. Zijn be-
werkingen van Honger (Hamsun) en 
Embers (Beckett) zijn meer dan slim-
me vertalingen. De dramatische tekst-
uur ervan is rijk, vol actuele pointes, 
goede flauwe grappen en met een 
aardige kundigheid de motieven te 
suggereren en te omcirkelen eerder 
dan ze direct te verwoorden. 

Wat binnen De Witte Kraai de 
belofte ontgroeid is, is de acteerstijl. 
Vooral Lucas Vandervost is nu al 
veruit de betere acteur van zijn gene-
ratie. Hij heeft een geloofwaardig 
neonaturalistische speelstijl ontwik-
keld die haaks staat op het expressio-
nisme (Cassiers) of hyper-realisme 
(Fabre) van veel ander margetheater. 
Vandervost en co hebben, bijvoor-
beeld, 'de ruis' aan het spelarsenaal 
toegevoegd. Tientallen kleine geluid-
jes zijn er alleen maar om de niet-
verbale theatercomponent kracht bij 
te zetten. Wat tussen de woorden 
gebeurt, wordt dank zij 'de ruis' beter 
zichtbaar en evidenter vol betekenis. 

Bogaerts en de zijnen opereren 
binnen de traditie van het realisme 
omdat zij duidelijk geïnteresseerd zijn 
in de gedragscodes die het menselijk 
samenleven regelen en in de actuele 
verschijningsvorm daarvan. De Witte 
Kraai probeert röntgenfoto's van ge-
drag te maken. Ze zijn op zoek naar 
barsten in de welvoeglijkheid, naar 
wreedheid achter de fafade van het 
gewone, naar evidente leugens die een 
maatschappelijk systeem dragen. Het 
is een engagement tot authenticiteit, 
dat opvalt in een verder nogal doods 
Antwerps landschap. (Hoewel vol 
leven en beweging en drukte !) 

Een stad 
Waarom het niet goed gaat met 

het theater in Antwerpen ? Misschien 
is de zee toch te ver weg. En misschien 
werken de orthodoxies niet als uitda-
ging, maar als zelfbevestigers. En 
misschien heb je voor goed theater 
geen 'extroverte, chauvinistische' 
maar zichzelfopvretende types nodig. 
Wie weet. 

En ongetwijfeld heeft de stad wat 
domme theaterbestuurders. Om nog 
te zwijgen van de trambestuurders en 
de schoonheid van het justitiepaleis, 
de potentie van de Vogelmarkt en de 
kwaliteit van de koning. 

Paul De Bruyne 
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