
De meest fundamente le ingreep van de 
NTG-beleidsgroep is wellicht het afstand 
nemen van de wil lekeurige elk-wat-wils-
repertoires. Door het uitst ippelen van ge-
fundeerde beleidsl i jnen t racht m e n de 
stukkenkeuze te mot iveren en te on-
dersteunen. Ui t de ervar ingen van de 
eerste twee seizoenen (o.a. het succes van 
Kroetz) dist i l leerde m e n in 1980 de 
HTG-bele idsopt ies . Daar in wordt er be-
nadrukt dat de r aakpun ten met onze 
maatschappij bi j elke produkt ie voelbaar 
moeten zijn. D a a r o m opteerde men voor 
een bewust sociaal geëngageerd reper-
toire, al dekte die inhoudel i jke vlag lang 
niet altijd de (soms burgerl i jke) lading. 
Dit had niet zozeer te maken met het 
repertoire ' an sich ' , want de geselec-
teerde s tukken bevat ten zeker een poten-
tieel engagement , maar b i j de omze t t ing 
in de voorstel l ingen n a m maatschappi j -
bevestiging vaak de bovenhand o p een 
kritisch bewus tmakende boodschap. Zo 
werkte bi jvoorbeeld een te sterk bena-
drukken van de herkenbaarhe id naar het 
grote publ iek toe, een averechts effect in 
de hand . Die herkenbaarhe id versterkt 
immers een veilig-afstandelijke inleving 
binnen een theaterwerkel i jkheid zonder 
maatschappel i jke gevolgen. (Charcuterie 
Finej. Het in tegreren van ontspannings-
elementen b i nnen de voorstel l ingen, ter 
compensat ie van het wegvallen van plat-
te komedies, hield vergel i jkbare conse-
quenties in. Een al te luchtig regieconcept 
kan on tkrach tend inwerken op de be-
wus tmakende inhoud van een s tuk. Een 
discussiestuk als Breek ze! van de trots-
kistische auteur Nigel Will iams, werd zo 
ontdaan van elke relevantie tot de maat-
schappelijke realiteit. Eigen schrijfprojec-
ten als Priester Daens of de Belgische 
Cirque bleven steken in een his tor ische 
context en gingen een confrontatie met de 
sociaal-politieke situatie van vandaag uit 
de weg. Ook de positieve optie om binnen 
de klassiekers het eeuwige en overal gel-
dige te actualiseren of te concret iseren 
leidde soms tot t i jdloze universele ensce-
neringen die relevante ve rbanden met 
onze tijd en situatie eerder omzeilden dan 
wel aanscherp ten . (Burger-Edelman, 
Maat voor Maat). 

Daartegenover staan dan produkties als 
Antigone of Dodendans waar in het her-
talen naar vandaag toe gerealiseerd wordt 
in de enscener ing, in de vormgeving en 
de speelstijl. In dit op zoek gaan naar de 
artistieke actualiteit ligt juist de kracht 
van het N T G , ook haar func t ie als reper-
toiretheater. Breekpun t in die evolutie 
vormt duidel i jk het seizoen 1982- '83 dat 
een sterk reproduktief repertoire had met 
opnieuw auteurs als Kroe tz (2x), Nigel 
Williams en Claus . Er volgden na elkaar 
nogal wat probleemstukken rond een vrij 
analoge problemat iek, b innen een reper-
toire dat nogal nadrukkelijk als 'stri jdbaar 
theater' gepresenteerd werd . D e al te ex-
pliciete optie om geëngageerd theater te 
brengen was een te strak keursl i j f gewor-
den. 

Men bezat voldoende zelfkritiek om dit 
l n te zien en het volgend seizoen resoluut 
te opteren voor de klassiekers. Binnen het 

N T G stelt men dat dit ook te maken heeft 
met het onvoldoende kwali tei tsaanbod 
b innen het modern repertoire. Schrapt 
men daa rom Botho S t r a u ß ' Ka/ldewey, 
farce? Waagt men zich daarom niet aan 
He ine r Mül l e r? Klassiek werk zou ech-
ter meer mogel i jkheden bieden voor re-
gisseurs om zowel op themat isch als op 
esthet isch vlak te exper imenteren . Het 
voorbi je seizoen werd die koerswijziging 
doorgezet met als opval lende innovatie 
het aant rekken van n ieuwe regisseurs. 
He t zijn e lementen die erop wijzen dat er 
b innen het N T G een onderzoek naar 
n ieuwe mogel i jkheden aan gang is. E r 
wordt al eens afstand genomen van de ver-
t rouwde natural is t ische speelstijl (Oom 
Wanja), scenografische elementen schra-
gen een regieconcept (Dantons Dood'); er 
is een grondiger d ramaturg ische lezing 
van teksten (Door de Liefde verrast) en na-
tuurli jk de confrontatie met die andere re-

gisseurs. Vanzelfsprekend mikken niet al-
le p rodukt ies recht in de roos (de mu-
seumvoors te l l ing van De Vader, het 
maakwerk van Claus (Blindeman) maar de 
artistieke risico's die men geregeld neemt 
verdienen krediet . 

He t komend seizoen kan weer enkele 
aangename verrassingen in petto houden: 
de creatie van Divinos Palabras in een re-
gie van José Carlos Plaza? het familiespek-
takel Peter Pan als ongewoon initiatief? 
Lars Norén , Demonen a la H e r m a n Gilis? 
Mae te r l inck geregisseerd door de ex-rus 
Jonas Jurasas? of weten ve r t rouwde 
N T G - a u t e u r s als Feydeau of Mol iè re 
toch weer te inspireren? Veel vraagtekens, 
weer nieuwe namen: het volwassen N T G 
laat ook volgend seizoen de voorspelbaar-
heid aan de al lang op rust gestelde colle-
ga's van K N S en K V S . 
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