
Het commerciële theater 
Indien er onder het beleid van Poma 

van een duidelijke verschuiving in het 
theaterlandschap mag gesproken worden, 
dan is het wel die van een vergroten van 
activiteiten en middelen van een commer-
cieel theater. Een consequente liberale 
politiek dus? 

Theatergroepen zoals M M T en Fak-
keltheater-Meirtheater, om er maar twee 
te noemen, zou men in die categorie kun-
nen thuisbrengen. Niet toevallig hebben 
beide een complex uitgebouwd met ver-
scheidene zalen en een bar-restaurant. De 
respectieve directies hebben bewezen goe-
de commerciële managers te zijn, maar 
zijn het ook goede theaterdirecteurs? Is 
hun subsidiëring nog 'steun aan de kunst ' 
o f ' s teun aan de industrie'? Historisch ge-
zien is de amusementssector in het thea-
ter steeds in privé-handen geweest, cfr. de 
Ancienne Belgiques, de Variététheaters 
enz. In dat licht komt een onderneming 
als het Echt Antwaarps Theater , dat 
volksamusement brengt zonder aanspraak 
te maken op subsidie, als zuiver op de 
graat over. Maar welk verschil is er zowel 
artistiek als sociologisch gezien tussen 
Onzen Bompa is aan 't vrijen van het E A T 
en b.v. Wij gaan naar Benidorm van 
Fakkel-Meirtheater? Eigenlijk geen. 
Waarom wordt het ene dan wel gesubsi-
dieerd en het andere niet? 

Los van een oordeel over de kwaliteit 
van het gebrachte - commercie en kwali-
teit zijn niet per sé onverenigbaar - , los 
ook van de vaststelling dat dit theater volk 
lokt, mag bij een nieuwe kijk op het be-
leid zeer ernstig de vraag gesteld worden 
of louter amusement zonder artistieke op-
dracht wel voor subsidiëring in aanmer-
king komt. 

Vlaamse dramaturgie 
Binnen het theaterlandschap heeft de 

Vlaamse dramaturgie zich verzelfstandigd 
tot een hoofdstuk apart, terwijl ze waar-
schijnlijk het meest gebaat zou zijn bij een 
stevige verankering en integratie in an-
dere artistieke problemen. Er ontwikke-
len zich stilaan twee vormen van 'Vlaamse 
dramaturgie ' ; alleen draagt de ene die 
naam, de andere niet. Op de lijst van kan-
didaten voor de Staatsprijs voor Toneel 
zal men bezwaarlijk de namen van Jan 
Decorte en Jan Fabre terugvinden; noch-
tans hebben zij een belangrijker bijdrage 
geleverd tot de Vlaamse dramaturgie dan 
menig ander stukkenschrijver of Vlaams 
dramaturg, met inbegrip van diegenen die 
in het N V T een onderdak vonden. Het 
concept ' toneeltekst ' kan vandaag nog 
moeilijk losgemaakt worden van zijn en-
scenering. Het hoofdstuk 'Vlaamse dra-
maturgie ' zou beter de naam dragen van 
'originele creatie'. 

Door het werk van jaren had het N V T 
zich m.b.t . de Vlaamse dramaturgie een 
aparte plaats verworven; vandaag worden 
zij voor die inspanningen bedankt. M e n 
kan bedenkingen hebben bij de organisa-
tievormen die het N V T hanteerde om de 

Vlaamse dramaturgie tot leven te wekken, 
maar Wil Beckers heeft alleszins getracht 
een gat op te vullen waar niemand zich 
om bekommerde. Ook nu weer worden de 
problemen niet fundamenteel aangepakt, 
maar gewoon een beetje verschoven. De 
4,4 miljoen van het N V T worden nu op 
een andere manier aan hetzelfde besteed, 
nl. aan Vlaamse dramaturgie. Er worden 
echter geen vragen gesteld over de lading 
die deze vlag dan eigenlijk dekt of zou 
moeten dekken. 

Brussel 
Uit de recente beslissingen van minister 

Poma m.b.t. het theater in Brussel, blijkt 
hoe weinig voeling er van overheidswege 
is t.o.v. de theaterrealiteit. We verwijzen 
hier naar de tekst van Johan Wambacq in 
Etcetera 11. Creatieve inbreng laat zich 
niet dwingen, ook niet in de plaats van 
ontstaan: artistieke zwaartepunten heb-
ben dan ook de neiging al eens te ver-
schuiven. De laatste tijd (cfr. Kaaitheater, 
Muntschouwburg , Schaamte, H T P , 
Brialmonttheater, enz.) ging er van het 
Brusselse theaterleven een enthousias-
merende impuls uit. Brussel begon - wat 
theater betreft - eindelijk zijn rol als 
Vlaamse hoofdstad te vervullen. De hui-
dige stand van zaken werd reeds door 
Johan Wambacq geresumeerd; we her-
halen hier enkel de feiten: Brialmont-
theater afgeschaft; H T P rode kaart; B K T 
inkrimping van subsidie; KVS: 'nieuwe' 
directie; Schaamtegroepen: minieme 
steun; Kaaitheater: met de hakken over 
de sloot, enz. Indien men met een derge-
lijke politiek ontmoediging wil creëren, 
is dat wel het laatste wat het Vlaamse thea-
ter nodig heeft. Ofwel is deze handelwijze 
bewust, maar dan zijn de motieven ondui-
delijk; ofwel is ze onbewust en wordt de 
onwetendheid m.b.t . de noden van het 
theater nog schrijnender. 

Minister Poma blijkt bovendien kort 
van geheugen. Op p. 13 van zijn brochure 
'Uitnodiging tot een grondig debat over 
het Cultuurbeleid in Brussel ' (december 
1984) zegt hij: 'Kleinere professionele 
theatergezelschappen, erkend in het thea-
terdecreet, zijn werkzaam te Brussel en 
getuigen van een vernieuwde dramatur-
gische aanpak. Zij moeten, gezien de 
specifieke situatie van theater in het Ne-
derlands te Brussel (cfr. het advies van de 
N C C als bijlage 20) kunnen beschikken 
over voldoende werkingsmiddelen om 
doorlopend een kwaliteitsvolle inbreng te 
kunnen ontplooien. ' 

De projectenpot 
Met de uitbreiding van de projectenpot 

wil men het gecreëerde immobilisme 
doorbreken. In embryo is die projecten-
pot de vijfde categorie van het decreet. 

Het systeem van subsidiëring op basis 
van een uitgewerkt project dat beperkt is 
in omvang en duur , werd aan franstalige 
zijde veelvuldig toegepast; het zou alles-
zins interessant zijn om van franstalige 
theatermakers te vernemen welke voor- en 

nadelen eraan verbonden zijn. Een ding 
is zeker: wanneer binnen het subsidië-
ringssysteem het toekennen van geld eer-
der via losse projecten dan via vaste 
s tructuren zal gebeuren, wordt de kwali-
teit van de keuzen die gemaakt worden en 
dus van wie op welke gronden kiest op-
nieuw zeer belangrijk. Een R A T die hier-
in op compleet willekeurige wijze of 
vanuit andere dan beleids-artistieke mo-
tieven te werk zou gaan, keldert al meteen 
de vooropgezette bedoelingen. Ook hier 
is de eerste vereiste een groep van men-
sen bijeen te brengen die vanuit een vi-
sie op het totale beleid aan de slag gaat. 

Een sociaal decreet? 
Tot slot een kleine syndicale paren-

these. Van het decreet van 1975 heeft men 
gezegd dat het een sociaal decreet was. 
Zeker: de beroepssituatie van de acteur -
althans in de grote gezelschappen - werd 
er merkelijk door verbeterd. Die van de 
acteurs in kleinere groepen is nog steeds 
erbarmelijk: hun 'carrière' bestaat uit x 
maanden stempelen, x maanden inge-
schreven zijn, x maanden B T K , enz. 

Vandaag weigert minister Poma de 
indexaanpassing van 6% aan: Bent, Vor-
mingstheater (Vuile Mong), B K T , Zwar-
te Komedie, H T P , Schooljeugdtheater en 
Poëzien. Het niet toekennen van deze in-
dexering waar iedereen recht op heeft, 
wordt hier duidelijk als een straf of sanc-
tie gehanteerd, zonder dat de vakbonden 
hiertegen één stem verheffen. Deze on-
rechtvaardigheid is nochtans op geen en-
kele manier door een artistiek motief goed 
te praten. 

M e n kan niet blijven volhoudoen dat 
dit decreet enkel van sociale aard is of zou 
moeten zijn. De verstrengeling van het so-
ciale en het artistieke brengt heel wat 
kortsluitingen met zich mee o.m. tussen 
creatieve plichten en syndicale rechten. 

Bij voorbeeld: als het een directeur fi-
nancieel onmogelijk wordt een eerste-
plansacteur die artistiek niet voldoet af te 
danken, omdat hem dat een fortuin aan 
vooropzeg zou kosten, dan wordt op dat 
moment die syndicale verworvenheid een 
factor van artistiek immobilisme. Met dit 
voorbeeld willen we enkel aantonen dat 
bij een globaal herdenken van het theater-
beleid in Vlaanderen ook dit soort fac-
toren in overweging moeten genomen 
worden. Poma's opdracht van herziening 
van het decreet wordt dan plots een zeer 
groot en zeer ernstig werk. Indien het ech-
ter niet integraal bekeken wordt, d.w.z. 
vanuit een duidelijke visie op wat het 
theater is, welke accenten erin geplaatst 
moeten worden, hoe de toekomst reeds 
via groeimomenten aanwezig moet zijn, 
hoe belangrijke historische tradities er 
hun plaats in moeten vinden, enz., dan 
zullen we een nieuw decreet krijgen met 
kleine correcties en nieuwe fouten t.o.v. 
het huidige, m.a.w. dan zal er weer een 
kans voorbijgegaan zijn om aan de thea-
terpraktijk een positieve en levensnood-
zakelijke impuls te geven. 

De redactie 
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