
Kinderen hebben recht 
op theater 

Op zoek naar het "tweede genre" 
Het kindertheater 

kampt met heel 
wat problemen. 

Marianne Van 
Kerkhoven biedt 

hier geen 
panorama van het, 

artistieke werk 
van het huidige 
kindertheater, 

maar een eerste 
introductie in 

"waar het 
schoentje knelt". 

Luc Frans en Ineke 
Nijssen in 

' 'A driaan Mole'' -
Foto Speeltealer 

In zijn in 1980 verschenen boek Het 
geminachte kind schreef de Neder-
landse auteur Guus Kuijer, die grote 
bekendheid verwierf met zijn kin-
derboeken, een passage over litera-
tuur voor kinderen: "Schrijvers zijn 
ruwweg in twee groepen te verdelen. 
De ene groep schrijvers schrijft over 
wat zij weten, de andere groep over 
wat zij niet weten. De eerste groep 
doet verslag over door hem of door 
anderen ontgonnen terrein, de twee-
de groep tast onbekend terrein af. 
De eerste groep levert bij voorbeeld 
informatief werk, de andere groep 
bij voorbeeld gedichten. Een ex-

treem voor de ene groep vormt de 
triviaal-literatuur: er wordt geen 
stap buiten de bekende paden ge-
daan; een extreem voor de andere 
groep is het nauwelijks te begrijpen 
experiment. Ik zie geen enkele reden 
om het een of het ander te veroorde-
len. Volwassenen kunnen kiezen uit 
beide genres, omdat voor hen beide 
genres bestaan. Kinderen daarente-
gen kunnen niet kiezen, omdat, be-
houdens enkele uitzonderingen, 
voor hen het tweede genre niet be-
s taa t ." 

In de loop der tijden heeft de we-
reldliteratuur enkele pareltjes voort-

gebracht, die z i c h - ó ó k - n a a r kin-
deren richten en die zelfs aan de my-
thologie aller tijden een aantal ba-
sisfiguren hebben toegevoegd; den-
ken we maar aan Peter Pan, Alice in 
Wonderland, de verhalen van Win-
nie the Pooh, Niels Holgerson, De 
Kleine Prins, De Kleine Johannes. . . 
Auteurs als Paul Eluard, Erich 
Kästner, Eugène Ionesco, Roald 
Dahl en dichter bij ons Hans An-
dreus, Annie M.G. Schmidt en 
Guus Kuijer zelf schreven schitte-
rende kinderboeken op een hoog ar-
tistiek en professioneel niveau. Ook 
in eigen land tilt de kinderliteratuur 
zich meer en meer op uit haar vroe-
gere artistieke verdrukking. Maar 
toch blijft Guus Kuijers uitspraak 
wäär, des te meer wanneer we ze 
van de literatuur naar het theater 
overbrengen. 

Kloof 
Men kan stellen dat het Vlaamse 
kinder- en jeugdtheater al een hele 
tijd op zoek is naar dit "tweede gen-
re" en dat er vandaag in hun rangen 
een intense inspanning geleverd 
wordt om, tegen alle obstakels in, 
volwaardige artistieke produkten af 
te leveren. In deze strijd staan zij 
echter alleen, zonder hulp ook van-
wege het volwassenentheater, van 
waaruit een stuk traditie en ervaring 
doorgegeven zou kunnen worden. 
De meest levende delen van het kin-
der- en jeugdtheater zijn erg jong en 
lijken wel afgesloten van hun thea-
trale voorgeschiedenis. Welke band 
is er b.v. tussen het " j onge" Stekel-
bees en het " o u d e " K.J.T.? Of tus-
sen de nieuwe generatie van pop-
penspelers als Mieke Krik of Joris 
Jozef en de traditie van poppenthe-
aters als Van Campen of Toone? 
Weinig of geen, zoals ook een echte 
verbinding tussen het Vlaamse 
jeugdtheater en het Vlaamse theater 
voor volwassenen - en in het bijzon-
der de meest vooruitgeschoven ele-
menten hiervan ver te zoeken is. De 
kloof die er tussen gaapt, verhindert 
dan ook dat wederzijdse impulsen 
hun gang gaan en dat er een vrucht-
bare kruisbestuiving tot stand 
komt. 

De kloof tussen het volwassenen-
en kindertheater weerspiegelt uiter-
aard de maatschappelijke kloof tus-
sen de grote en de kleine mensen. 
Het bestaan ervan wordt in hoge 
mate bestendigd door een algemeen 
verspreide mentaliteit waarin het 
kind niet au sérieux wordt geno-
men, waarin het maatschappelijk ei-
genlijk van geen tel is. Het kind 
wordt in de maatschappij, zoals 
Kuijer zegt, meestal beschouwd als 
"onpersoon" : als iets dat op dit 
moment nog niets is, maar het even-
tueel " l a t e r " (dat magische woord!) 
wel kan worden. 
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