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Brief aan Brussel 
Als ik hoor dat Etcetera een editie 

over Antwerpen maakt dan moet ik 
onvermijdelijk een beetje denken aan 
die boekjes die vroeger in België 
verschenen over 'De Kongo ' . Patriar-
chale geschriften met welwillende 
neerbuigendheid over de schoonheid 
der primitieven, en geschreven als 
compensatie voor alle r i jkdom die 
men hen ontfutseld heeft. Ik weet dat 
dit overdreven is, maar je krijgt in 
Antwerpen toch de neiging om met 
gemengde gevoelens tegen Brussel 
aan te kijken. 

Vooral de laatste jaren, met de 
' boom ' van nieuw Vlaams theater, is 
het opvallend hoeveel van dat theater 
in Antwerpen ontstaat , overleeft en 
groeit en dan naar Brussel verdwijnt. 
Een soort cultuurvlucht die om ver-
schillende redenen heel begrijpelijk is, 
maar tegelijk de problemen omzeilt. 

Er is in Brussel een sterke organi-
satiegroep die, goddank, open staat 
voor nieuwe, jonge kunstenaars en 
bereid is risico's te lopen. Ik denk 
daarbi j aan Beursschouwburg-Kaai-
festival-Schaamte-Vlaams Theater-
circuit, een verzameling instellingen 
die duidelijk organisatorische, ruim-
telijke en artistieke banden hebben en 
voor de buitenstaander vaak ook 
overkomen als één 'concern' . Omdat 
deze groep zowat de enige is in dit 
land ligt er allicht een soort monopo-
liegevaar op de loer. Op de duur zijn 
zij het die bepalen wat er in Vlaande-
ren gebeurt aan interessant theater. 
Elke nieuwe theatergroep krijgt het 
gevoel dat , als hij daar niet binnen-
geraakt, er geen enkele hoop is op 
roem of erkenning. Ik ben er zeker 
van dat dit nooit een bewuste politiek 
is van deze Brusselse organisatoren, 
maar veel eerder iets dat zo historisch 

gegroeid is. Niettemin een situatie die 
niet helemaal gezond is. 

Bovendien zit een belangrijk deel 
van de theaterpers ook in de hoofd-
stad. Etcetera is opgericht vanuit 
hogervernoemde groep en dus geves-
tigd in Brussel. Het gevaar dat dit 
invloed heeft op wat in Etcetera 
verschijnt is niet altijd denkbeeldig en 
onbegrijpelijk. Hoe dichter je bij de 
bron bent, hoe eerder je in de kijker 
loopt natuurlijk. En ook Wim Van 
Gansbeke resideert in Brabant, wat 
weer bijdraagt tot de macht van 
Brussel. Want als je nog steeds van 
organisatoren te horen kri jgt : 'heeft 
Van Gansbeke al iets over je ge-
zegd?' en als dat niet het geval is: 
'probeer eens in Brabant te spelen 
dan zullen we zien wat de reactie is', 
dan krijg je hier toch de neiging te 
zeggen : ik stap het hier af, go south, 
boy en probeer het in Brussel. 

Zo is het Trojaanse Paard pas 
goed een trendsettende theatergroep 
geworden nadat ze zich in Brussel 
hadden gevestigd, is AKT pas echt 
bekend geworden in Vlaanderen via 
Brussel en het Vlaamse theatercircuit, 
verhuisde Jan Fabre van het pakhuis 
De Paradox in Antwerpen naar Lon-
den, Japan en Amerika via het Kaai-
festival in Brussel, is het Epigonen-
theater ZLV druk bezig dezelfde weg 
op te gaan na hun optreden op het 
Kaaifestival en hun aansluiting bij 
Schaamte vzw, enz... 

Niet dat ik dit ook maar één 
seconde betreur, want uiteindelijk 
kan je deze groepen geen ongelijk 
geven. Hier in Antwerpen is er im-
mers slechts braakland te bekennen. 
Er is geen degelijke organisatie die 
zich intensief met nieuw theater be-
zighoudt. Slechts kleine instellingen 
(Slinks, Spiegel,...) die, in een poging 
iets meer armslag te hebben, zich 

samensloten met De Singel en zo af en 
toe interessante voorstellingen naar 
Antwerpen kunnen brengen. Maar 
dit soort occasionele samenwerking is 
niet in staat flexibel en constant 
genoeg te zijn om aan de noden van 
deze stad werkelijk te voldoen. Daar-
naast heb je het Cultureel Centrum 
Berchem, dat de bereidheid heeft 
haar zalen open te stellen voor het 
eigen (en ander) nieuw talent en zich 
daar langzaam een weg in zoekt, 
maar nog te jong is en vaak te veel aan 
banden ligt om al echt iets te kunnen 
betekenen. En dan ben je ver uitge-
praat wat organisaties en zalen be-
treft in Antwerpen. 

Dal is het wat ik wel betreur. 
Omdat het de oorzaak is dat zoveel 
talent wegvlucht uit deze stad, omdat 
die vlucht deze situatie natuurlijk in 
stand houdt en de scheve verhouding 
Antwerpen-Brussel laat bestaan. 

Een dergelijke organisatie en een 
centrale ruimte of complex zou 
natuurlijk de oplossing zijn voor dit 
probleem. Even leek het erop dat de 
Paradox deze leemte zou opvullen in 
het Antwerpse, maar uiteindelijk lij-
ken organisatorische en infrastructu-
rele problemen daar toch vooralsnog 
een stokje voor te steken. Ook De 
Singel doet lofwaardige pogingen in 
de goede richting, maar heeft nog niet 
die uitstraling en flexibiliteit die voor 
zulk een initiatief nodig zijn. Ik ben 
me ervan bewust dat het lang geen 
sinecure is zoiets uit de grond te 
stampen, zeker niet in deze beroerde 
tijden. Toch blijf ik vol verwachting 
kijken naar iemand die de mogelijk-
heden, het talent en de durf heeft om 
dit ooit in Antwerpen te realiseren. 

Bart Patoor 
(A ntwerpen) 
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Verloren kansen 
Ik ben een fervent theaterliefheb-

ber (van eigentijds toneel) en het 
onts taan van Etcetera gaf hoop 0 p 
een degelijke informatiebron. Zonder 
enig aarzelen heb ik mij vorig j ; i a r 

geabonneerd. Helaas! Ik werd tel-
kens teleurgesteld wanneer, volgens 
uw kritieken, de opvoeringen reeds 
tot het verleden behoorden, en dus 
alle kansen verkeken waren. Etcetera 
verschijnt te laa t ! Etcetera is alleen 
bruikbaar als archief, of bloemlezing 
van de verloren kansen. 

We hebben in Vlaanderen een 
nood aan degelijke informatie over 
het toneelgebeuren. Een degelijk in-
formatief theatertijschrift moet de 
interesse voor het theater opwekken 
en mogelijk maken. Ik zie dit alléén 
mogelijk wanneer dit tijdschrift, ze-
ken tijdens hel toneelseizoen, min-

l stens maandelijks of, nog beter, half-
maandelijks zou verschijnen. Aan de 
hand van dit tijdschrift moeten dan 
de liefhebbers (zoals ik) hun keuze 
kunnen maken uit het geheel van 
opvoeringen in binnen- en buiten-
land. Ingeval dit de kostprijs zou 
verhogen vind ik dat persoonlijk geen 
bezwaar. 

Ik verlang naar betere informatie, 
en hoop dat Etcetera in die praktische 
zin zal evolueren. In dat geval word ik 
terug, en voor lang, abonnee. 

René Op de Beeck 
(Oud-Turnhout) 
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