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voerde een koerswijziging door naar 
een 'socialistische' opvoeding, een 
opvoeding tot klassenstrijd. In de 
Gripsstukken betekende dit: niet 
meer het tonen van monsterlijke 
ouders, maar het bijbrengen van 
inzicht in de maatschappelijke oorza-
ken voor de fouten van die ouders. 

Oude discussies binnen de arbei-
dersbeweging, nl. of je de kindertijd 
moet vrijhouden van politieke ellende 
ofwel of je jonge mensen zo snel 
mogelijk met maatschappelijke pro-
blemen moet confronteren (cf. de 
geschriften van Karl Kautsky, Karl 
Liebknecht, Klara Zetkin, Edwin 
Hoernle, Walter Benjamin, Asja Lacis 
enz.), alsook de discussie of 'proleta-
rische' cultuur binnen een kapitalis-
tische maatschappij so wie so moge-
lijk is, kwamen op dat moment in 
Berlijn weer aan de orde. Voor Grips 
resulteerde dat alleszins in de keuze 
voor het uitbeelden van meer prole-
tarische personages en situaties. De 
onmiskenbaar moralizerende tenden-
zen van deze optie trachtten zij te 
temperen met een flinke dosis humor. 

Los van een politieke stellingna-
me ligt de grote, blijvende 'revolutie' 
die Grips volbracht — en die wij 
vandaag al bijna niet meer op haar 
waarde schatten, omdat de resultaten 
ervan voor ons reeds 'gewoon', d.w.z. 
volledig geassimileerd zijn — in het 
bevrijden van het kindertheater van 
de betutteling in amechtige sprookjes, 
in het in de praktijk aantonen dat 
kinderen te midden van dezelfde 
maatschappelijke problemen als hun 
ouders leven en de 'lelijkheid' van 
deze wereld bijgevolg niet voor hen 
verborgen gehouden kan worden. 
M.a.w. Grips stimuleerde als eerste 
een theaterpraktijk waarin kinderen 
au sérieux genomen werden. 

Invloed 
Ook bij ons heeft hun repertoire 

een impact verworven bij die mensen 
die het verlangen koesterden de kinde-
ren in het theater met een groter 
realisme t.a.v. de eigen tijd en de 
maatschappij tegemoet te treden. 

Het KJT speelde tussen 1970 en 
1982 zowat 9 stukken van het Grips-
theater. 

Gripstheater en KJT 
Slokkerlok en Millipilli, 1970-71 ; De 
Huutsefluut, 1971-72; De Reis naar 
Pilchepateh, 1972-73; Wie vindt, wint, 
1973-74; Man, man, man, 1974-75; 
Feest bij Papadakis, 1974-75; Maar 
meisje toch, 1976-77 \Sterker als Super-
man en Uitgerangeerd beide in 1981-
82. 

Grips beschikt over een reeks 
regelmatig voor hen werkende auteurs 
(zoals Grips-directeur Volker Lud-
wig, Reiner Hachfeld, Stefan Reisner, 
Reiner Lücker, Detlef Michel e.a.) 
die de groep zeer goed kennen en een 
grote homogeniteit in schriftuur we-
ten te bereiken. 

Volgens KJT-dramaturge Lieve 
Eeckhaut verwierven enkel Superman 
en Papadakis een reëel succes bij het 
Antwerpse publiek. "Wij speelden 
Grips eigenlijk ergafgezwakt. Grips is 
links en als officiële schouwburg 
mogen wij in principe geen kleur 
bekennen. Grips zelf speelt voor 
kleine groepjes en organiseert na de 
voorstelling gesprekken met de kinde-
ren. Wij zijn gebonden aan onze grote 
zaal; voor dit soort theater is dat 
gebouw hier een blok aan ons been. 
Grips speelt ook in een bepaalde sfeer 
met acteurs die uit een cabarettraditie 
komen en dus geschikt zijn voor dat 
soort werk. Onze acteurs hebben een 
heel andere opleiding gekregen. Het 
hele pakket van de nawerking — zo 
belangrijk bij Grips— valt buiten cns 
bereik: vanuit de scholen zelf krijgen 
wij hierbij (op enkele uitzonderingen 
na) geen medewerking. Bovendien 
behoort ons publiek de facto tot een 
elite. De jongens van de Meistraat (de 
technische en beroepsschool die vlak 
naast de schouwburg lig, n.v.d.r.) 
komen hier niet binnen en die situatie 
zal in de huidige crisissfeer niet 
verbeteren: busvervoer plus inkom-
geld, het wordt alles bij mekaar zó 
duur dat enkel de rijke instellingen dit 
nog kunnen en/of willen betalen. De 
kinderen die met hun ouders naar de 
gewone voorstellingen komen beho-
ren so wie so al tot de geprivilegieer-
den." 

Grips heeft dus voor het KJT wel 
een bron aan teksten opgeleverd: 
nederlandstalige jeugd-probleem-
stukken bestaan er haast niet en sinds 
1974 is het KJT toch wel gewonnen 
voor fantasiestukken die niet meer 
uitsluitend de vorm van klassieke 
sprookjes aannemen. Wat scènische 
vormgeving én het werken mét kinde-
ren betreft, bleef de Gripsinvloed 
nihil, vooral dan omdat hun specifie-
ke theatrale vereisten door het KJT 
ontkracht werden in functie van de 
zaal die ze in de nieuwe schouwburg 
betrekken. 

Het verhaal van de relatie tussen 
het Brialmonttheater en Grips is van 
een heel andere aard. Ook het Brial-
monttheater speelde sinds 1970 zo een 
tiental Gripsstukken, alle vertaald 
en/of bewerkt door Alice Toen. 

Gripstheater en 
Brialmont 

Maximiliaan of fluit, fluit, tand eruit, 
1970-71; De Huutsefluut. 1972-73; 
Brilleke of dom blijft dom, 1973-74; 
Mondje dicht en oren open, 1974-75; 
Slapende honden bijten niet, 1975-76; 
Banana. 1977-78 ; Builen spel. 1977-78 ; 
Neushoorns schieten niet (herneming 
van Slapende honden bijten niet), 1978-
79 en verder nog Max en Milli en twee 
bewerkingen Inpakken en wegwezen 
(Feest bij Papadakis) en 't Loopt mank 
(Sterker als Superman). 

Dries Wieme en Alice Toen getui-
gen dat de eerste ensceneringen heel 
wat reacties uitlokten. Maximiliaan 
werd door de onderwijzers als 'ge-

Der Spinner (Grips-
theater) — Foto 
Roland Beeneken 
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