
Waarborg voor continuïteit en traditie 

Koninklijk Jeugdtheater 
moet blijven 

Het Koninklijk Jeugdtheater in 
Antwerpen is het enige A-gezel-
schap (repertoiretoneel) voor kinde-
ren in dit land en daarmee één van 
de weinige benijdenswaardige tradi-
ties die Vlaanderen heeft. In deze 
tijd van krenterigheid op cultureel 
gebied steekt de " r i j k d o m " van het 
KJT de ogen uit van bepaalde klei-
nere groepen en/of projecten. Zo 
dreigt de krenterigheid van de over-
heid steun te vinden "van onder 
u i t" . Dank zij een onverstandig ad-
vies van de Raad van Advies voor 
de Toneelkunst (RAT) verloor het 
KJT voor het seizoen 1986-'87 5,88 
miljoen staatssubsidie. Voorlopig 
kwam deze besnoeiing slechts neer 
op een doorschuiven van de finan-
ciering naar lagere overheden: stad 
en provincie Antwerpen pasten sa-
men 5 793 000 fr. meer bij dan het 
jaar tevoren. Ook dat is een kort-

zichtige methode die op termijn 
trouwens niet haalbaar is. Het KJT 
speelt vooral in Antwerpen, maar is 
daarom niet minder een heel-
Vlaamse instelling. Er is slechts één 
uitgebouwde theaterinstelling voor 
kinderen en jongeren die een mini-
male garantie biedt voor conti-
nuïteit en traditie. Zonder deze in-
stelling zijn die niet langer gewaar-
borgd. We moeten er dus over wa-
ken, dat het KJT deze centrale rol N i e t r i j k 
kan blijven vervullen. 

ven van een eigen (jeugd-)theater 
kortom. Een vergelijking: toen de 
regering-Thatcher probeerde nog 
maar één onderdeel —het experi-
mentele zaaltje Co t t e s loe -van het 
National Theatre te sluiten, kwa-
men alle hens aan dek — ook die van 
minder verzorgde kleine groe-
pen—om dit stukje erfgoed te red-
den. het is er dus nog. 

Reeds Herman Teirlinck zei het en 
de nestor van onze toch al lamenta-
bele theaterkritiek, Frans Verreyt, 
zei het hem in Etcetera na: zelfs 
wanneer de grote gezelschappen een 
lamentabele periode doormaken, 
we moeten ze in stand houden, want 
ze zijn de enige garanten voor conti-
nuïteit en traditie, voor het overle-

Aangezien de leden van de RAT hun 
negatieve opinie baseerden op twee-
dehandse informatie, stellen de 
meest actieve medewerkers van het 
KJT zich een beetje defensief op. Ik 
bleek de eerste te zijn die met hen 
kwam praten. Zijn zij niet bereid 
een stukje van hun rijkdom "in te 
leveren" om andere, kleinere groe-
pen te helpen? 

Het KJT in 
Antwerpen is het 
meest 
gesubsidieerde 
kindertheater in 
Vlaanderen. Rijk 
is het daarom nog 
niet. Het is ook 
niet oubollig, al 
wordt dat wel 
eens gezegd. Het 
mag rekenen op 
een massale 
opkomst van het 
publiek. Als 
repertoiregezel-
schap biedt het 
een garantie voor 
continuïteit en 
traditie. Het moet 
die functie blijven 
vervullen. 
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