
doekt. De KVS (Brussel) bleef be-
staan. 

Poinleiing 48 van Teirlinck bevatte 
al een paar vingerwijzingen voor het 
Nationaal Toneel. Vooral onder de 
directie van F. Mortier (1947-1963) 
evolueerde het repertoire in de rich-
ting van een elk-wat-wils-aanbod en 
verloor men Teirlincks droom van een 
monumentaal toneel uit het oog. De 
wens om het Nationaal Toneel te 
decentraliseren wordt groter. In een 
studievergadering van het Vermeylen-
fonds verdedigen R. Lanckrock, M. 
Van Spaandonck en B. Van Kerkho-
ven hun opvattingen, die later in As-
pecten van het Vlaamse toneel (1964) 
worden gepubliceerd. Een belangrijke 
suggestie: de drie stadsgezelschappen 
worden opnieuw zelfstandige ensem-
bles (Gent krijgt van 1965 af opnieuw 
een gezelschap, nl. het NTG) en kun-
nen alle drie taken van het Nationaal 
Toneel vervullen. Hiermee was het 
monopolie van het Nationaal Toneel 
gebroken. Dit verdween trouwens he-
lemaal in 1965 en de situatie ontstond 
die we vandaag nog kennen. Wel zijn 
er sinds 1965 heel wat kleine gezel-
schappen bijgekomen. De decentrali-
satietendens is steeds maar sterker 
geworden tot het versplinterde thea-
terlandschap overbleef dat we nu ken-
nen. 

T 68 of de toekomst van het theater in 
Zuid-Nederland van C. Tindemans, A. 
van Royen en H. Claus wil een alter-

natief zijn voor het "middenstands-
theater" dat de grote schouwburgen 
aanbieden. T 68 wil een puur thea-
traal (i.p.v. ideologisch, commercieel, 
educatief,...) "cont(r)act" met de toe-
schouwers opbouwen: "De binding 
tussen toeschouwer en scène moet van 
theatrale aard zijn". T 6 8 onderkent 
het failliet van de ritus (cf. Grotowski, 
Teirlinck) als essentie van het theater 
omdat het gesloten wereldbeeld, dat 
elke ritus ondersteunt, verdwenen is. 
De klemtoon ligt op de uitbouw van 
het technische apparaat van de acteur 
(stemtraining, pantomime-oefenin-
gen,...), op de adaptatie en actualise-
ring van het klassieke repertoire en op 
de overdracht van een hedendaags 
bewustzijn voor een nieuw te vormen 
publiek. Toch mag de klemtoon vol-
gens T 68 niet al te veel liggen op het 
spektakel alleen en zeker niet op de 
affirmatie van gemeenschappelijke 
waarden. Neen, „T 68 wil vanuit het 
geweten van de tijdgenoot doordrin-
gen tot de fundamenten van het verle-
den." Het wil theater maken „tussen 
situatie en situering." Het kritische en 
historiserende repertoiretheater dat 
T 68 voorspiegelde, heeft men in 
Vlaanderen nooit gerealiseerd. Wel in 
de Bondsrepubliek b.v. Het initiatief 
werd van bij de aanvang door de 
overheid gekelderd. De kans om het 
Vlaamse repertoiretheater op inter-
nationaal niveau te brengen (houden) 
mislukte. 

Terwijl het repertoiretheater na 
1968 in het buitenland nieuwe evolu-

ties meemaakt, wordt bij ons eerder Koninklijke Vlaamse 
lauwtjes gereageerd. Van de drie gro- Schouwburg, Brussel 
te gezelschappen maakt het NTG nog 
de interessantste evolutie door: van 
sociaal geëngageerde en herkenbare 
dramaturgie tot spectaculair theater. 
De "zelf-genoeg-zaamheid" is overal 
groot en na 1968 kwamen er nog 
nauwelijks nieuwe impulsen of pole-
mieken. 

Verouderd 
Ondertussen is het ongetwijfeld ook 

duidelijk dat het selectisme en radica-
lisme van het interbellum de naoor-
logse successen van het Nationaal To-
neel hebben mogelijk gemaakt. Zon-
der deze reactie zaten we nog altijd 
opgescheept met 19de-eeuwse amuse-
mentstheaters. Na 1965 is er aan de 
evolutie en de vernieuwing van het 
repertoiretheater wel abrupt een ein-
de gekomen omdat men o.i. bleef 
zweren bij de verouderde principes 
die geleid hebben tot de bloei van het 
Nationaal Toneel. 

Om dit beter te begrijpen confron-
teren we enkele heersende opvattin-
gen over publiek, repertoire en artis-
tieke structuur met de nieuwe theater-
context. 

1. "Oud publiek, nieuwe publieken: 
repertoiretheater als gemeenschaps-
kunst?" 

Grote gezelschappen moeten spe-
len voor een groot publiek. De bewe-
ring lijkt evident en werd altijd gemo-
tiveerd vanuit de rijkssubsidierege-
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