
k r o n i e k 

"...EEN STELLETJE GEKKEN DIE HEEL RESOLUUT O PK O M EN EN AFGAAN..." 

Gelezen 
"He t theaterdecreet geldt op dit 

moment als enige hanteerbare norm, 
en daarbij is geen plaats geruimd voor 
een kwalitatief oordeel. Tenzij men 
het onderscheid tussen A, B, C en D-
gezelschappen als een inhoudelijke 
norm hanteert . Een argument dat 
echter bezwaarlijk kan hard gemaakt 
worden als men merkt dat de sprei-
dingsgezelschappen (categorie B: 
RVT, MMT, Antigone, Ensemble) 
slechts foorkramers voor het platte-
land zijn, meer bekommerd om op 
een efficiënte manier de zalen te doen 
vollopen dan om een serieuze theater-
voorstelling. Het spreiden van theater 
kan eventueel een criterium zijn voor 
een overheidsbeleid in de receptieve 
sector, het is vrij absurd dit als een 
verdienste te beschouwen op het 
produktievlak. 

De C-categorie mag dan histo-
risch ooit wel relevant zijn geweest, 
vandaag is er geen enkel inhoudelijk 
argument meer om de kamergezel-
schappen als een autonome realiteit 
met een specifieke taak te beschou-
wen. 

Net zoals het experimenteel of 
vormingstoneel dat de D-categorie 
uitmaakt vandaag de dag slechts een 
verzameling is voor al wat niet in de 
andere categorieën thuishoort. Het is 
"ben leuke quizvraag: is Bent experi-
menteel of vormend? En het Merk-
sems Kamertoneel? Raamthea te r? 
Kelktheater? T 19? Korrekelder? 
Malpertuis? 

En wat is in hemelsnaam nog de 
betekenis van 'vormings thea ter ' ! Het 
lijkt nog steeds wel een alibi om een 
voorstelling te mogen/moeten maken 
over kernkoppen of werkloze jonge-
ren, terwijl 1. 'vorming' toch wel een 
wat complexere aangelegenheid is, en 
2. elke goede voorstelling per defini-
tie persoonlijkheidsvormend is. Voor 
de kansel en de politieke tribune 
bestaan er andere geldkranen !" 
(Stuc, Persconferentie, Leuven 
23.5.84) 

" H e t hele cultuurbeleid in Vlaan-
deren lijkt op het verleden afgestemd 
te worden. Men kijkt hoeveel volk je 
vorig jaar hebt gehad, en hoeveel 
producties en activiteiten. Maar er 
wordt weinig rekening gehouden met 
wat de plannen zijn op artistiek 
gebied, waar je naar toe wil. En een 
tweede aspect zou moeten bekeken 
worden nl. hoe die plannen gereali-
seerd worden. Wanneer een begro-
ting voorgelegd wordt met een ver-
antwoording voor bepaalde activitei-
ten in een regio dan zou de overheid 
het tekort moeten financieren. 

Maar hoe het er nu aan toe gaat in 
de culturele sector... Het is toch niet 
moeilijk om een gezelschap op te 
richten dat in Vlaanderen honderd 
voorstellingen geeft, of er nu volk 
komt of niet : je huurt vijftig zalen af. 
En de gratis entrees tel je als betalen-
de. Dat blaas ie toch zo o p ! Neen, 

geef ons maar nominatieve betoela-
ging, op basis van een beleidsoptie op 
korte en lange termijn en een p lan ." 
(...) 

Opvoeding: "Willen jullie dan 
ambtenaren worden?" 

Limelight: " D a t hangt er van af. 
Als je ambtenaar zou worden binnen 
een bestel dat inderdaad een cultureel 
beleid voert en waar een discussie met 
echt geïnteresseerde verantwoordelij-
ken kan gevoerd worden. Als de 
Minister van Cultuur het verschil niet 
kent tussen goed en slecht theater, 
dan willen wij geen ambtenaren wor-
den. Volgens ons is er in Frankri jk 
een beleid dat culturele impulsen 
geeft. Daa r zouden wij wel ambtenaar 
willen zijn. Daar wordt er over 
subsidiëring ook geoordeeld in func-
tie van een plan en een budget en 
wordt er naar vormen van samenwer-
king tussen gezelschappen gezocht 
om producties mogelijk te maken ." 
(Frank Van Oss, "Dossier Alternatie-
ve Culturele Centra, Limelight: puur 
cul tuur" , in Opvoeding, dr iemaan-
delijks tijdschrift van de Centrale 
voor socialistisch cultuurbeleid, jg. 
37,. nr. 1, juni 1984.) 

" . . . fundamenteel is er in het 
kulturele landschap weinig veran-
derd. Poma probeert de kulturele 
sektor die hij aantrof zo goed en zo 
kwaad mogelijk door de ekono-
mische krisis te loodsen, en lijkt 
drastische ingrepen liefst te vermij-
den. Het is wellicht de verstandigste 
weg maar laat men dan over een 
nieuw beleid zwijgen. Inspirerende 
projekten zijn ver te zoeken, ver-
ambtelijking ettert vredig voort , met 
miljoenen gesubsidieerde "g ro t e " ge-
zelschappen produceren jaar in jaar 
uit ongestoord toneel om bij te 
huilen, terwijl een vernieuwende, we-
ze het bizarre teaterman als Jan 
Fabre op eigen kracht in de marge 
werkt en internationaal suksessen 
oogst ." 

( Jan Van Hove, "Een nieuw kultuur-
beleid?" in De Standaard, 4.7.84.) 

" ' . . . geld is voor ons geen rem. 
Belangrijk is dat we doen wat we 
willen doen. En bli jkbaar heeft de 
idee veel mensen aangesproken want 
we hebben geen moeite gehad om de 
omvangrijke equipe (zo 'n 55 mensen) 
samen te stellen." " H e t is geestig in de 
marge te werken, de uitdaging is 
groter. Wij moeten onszelf waarma-
ken." 
(Arne Sierens in een interview met 
KVK, "He t Rattenkasteelals opera ," 
in De Gentenaar, 13.7.84.) 

van de zekere waarden vertegenwoor-
digde. Van hem zal bij de toneellief-
hebber vooral zijn stem bijblijven, die 
iets 'vettigs' had, en die Vander-
meulen altijd pakkend kon module-
ren om innerlijke pijn en vernede-
ring uit te d rukken : een emotioneel 
register dat hem uitstekend van pas 
kwam bij de grote Amerikaanse 
rollen die in de jaren '60 het toneelle-
ven domineerden: O'Neill of Ar thur 
Miller waren bij hem in goede han-
den. Zijn Glosterrol in de prachtige 
Lear-opvoering van Walter Tillemans 
(1969) behoorde tot één van zijn 
topprestaties. Wegens zijn 'emploi ' 
moest Vandermeulen meestal de 
tweedeplansrollen spelen: vaderrol-
len waren zijn specialiteit. In De 
Kersentuin van Tjechov was de rol 
van Firs a.h.w. voor hem geschreven. 
Toen hij de hoofdrol vertolkte in 
Osborne 's The Entertainer was dat 
onmiddellijk goed voor de Theatron-
prijs 1968. Vlaanderen verliest een 
groot acteur, en de gouden tijd van de 
KNS lijkt nog wat onherroepelijker 
voorbij. 

J .T. 

In memoriam 

Gaston Vandermeulen 

De dood van Gas ton Vandermeu-
len voert ons schokkend terug naar 
een verleden toen de KNS-Antwer-
pen nog een leidinggevend gezel-
schap was, en Vandermeulen er één 

Gaston Vandermeulen 

haar artistieke credo niet heeft opge-
vat als een dwingend dek reet voor het 
'andere ' theater. Een galjoensgezel-
schap, meer buitengaats dan het al te 
dorpse theaterbedrijf lief is, dat thans 
zichzelf tot zinken brengt. Omdat pas 
zo vastere bodem onder de voeten te 
krijgen is. 

Na zeven jaar , zonder subsidie, 
zonder receptie, maar met intense 
publieksaanhang, blijft Radeis een 
droevig verhaal propvol vrolijkheid. 
Een verhaal dat nu stilvalt zonder 
terugblik, zonder verleden, zonder 
herkauwen. Geen zelfbeklag, geen 
autopsie. Het gat zal blijven en onze 
herinnering, die ene echte theaterge-
schiedenis, voeden. Met de onlust aan 
het gewone, de analyse verpakt in 
groteske, het bestaansrisico als voor-
waarde tot kunstcreatie, het s tomme 
beeld als welsprekende onrust , de 
uitvergroting van het detail als water-
merk van dramaturgische ommekeer. 
Los Angeles als requiemoord, het 
einde van een lang begin, Radeis in de 
sloop. Josse, Dirk en beide Pats 
onderweg, als grillige Charlies, naar 
een nog onbeschrijfbare bestemming. 
Radeis heeft en is voortaan geschie-
denis: de vitaliteit van de beheerste 
chaos als voorwaarde tot de verande-
ring van het theater. You're welcome, 
Radeis. 

Carlos Tindemans 
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