
een initiatief geweest "dat op dat 
o g e n b l i k als een signaal was opgevan-
gen maar waaraan geen gevolg werd 
gegeven; achteraf gezien is het toch 
wel het begin geweest van het zo 
pragmat i sch moge l i j k p r o b e r e n uit t e 
werken van een andere opvatting van 
theater": de Thyestes van Hugo Claus 
(1966). Hij schreef zijn tekst en produ-
c e e r d e die daarna zelfstandig in een 
omgeving "die volkomen haaks stond 
op wat de gebruikelijke theateromge-
ving werd geacht": het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel. 

Die opvoering (door Toneel Van-
daag met o.a. Rudi van Vlaenderen, 
Ton Lutz en Alex van Royen, in de 
regie van Claus) vond grote weerklank 
en dat was merkwaardig, "want er was 
eigenlijk geen voorbereiding aanwezig 
in de praktijk van het theater in 
Vlaanderen die er had op kunnen 
wijzen dat zowel het tema, als de 
aankleding, als de uitwerking, als de 
opvatting van de personages, aan-
vaardbaar waren voor die generatie." 
In die zin denkt Tindemans "dat Thy-
estes en de schragende opvatting die 
eraan ten grondslag ligt, een cesuur-
datum genoemd moet worden". 

Trio 
In de herinnering van Carlos Tinde-

mans leeft Alex van Royen (1929-
1986) als de initiatiefnemer van T 68. 
Deze was op dat ogenblik als acteur 
werkzaam in Nederland. Dat hij weg-
ging uit Vlaanderen, acht Tindemans 
verantwoord, ook binnen de context 
van T68. Afgezien van het feit dat 
naar Nederland gaan werken toen 
voor een acteur een stijging van aan-
zien en van loon meebracht, beteken-
de het vertrek voor Van Royen voor-
namelijk weggaan uit het Nederlands 
Kamertoneel in Antwerpen. 

De financiële aspecten en de behui-
zingsproblemen die zijn directeur-
schap bij het NKT hebben geken-
merkt, terzijde gelaten, had hij daar 
ondervonden dat "ondanks laten we 
zeggen de zachte revolutie die dat 
Kamertoneel ten opzichte van de gro-
tere gezelschappen had meegebracht, 
er toch nog altijd een erg traditionalis-
tisch theater in vertoond werd, d.w.z. 
in grote mate gebaseerd op de mis-
schien niet direct Stanislavskiaanse 
metode, maar dan toch op een poging 
om een karakterinhoud te projecte-
ren, waarbij een achtergrond werd 
opgebouwd en een voorgeschiedenis, 
en de acteur een meestal intuïtieve, 
niet zo erg gefundeerde tempera-
mentsuitdieping aanbracht. 

"De term die daar enkele jaren 
later voor gebruikt werd, was dat 
mannetjes en wijfjes o p d e s c è n e w e r -
den gezet; die stonden dus met elkaar 
samen in een ruimte en probeerden in 
de goede oude en vooral ook tech-
nisch vaak voortreffelijke zin met el-
kaar te converseren. Wat daar nauwe-
lijks enige kans in kreeg en de gele-
genheid zich te ontplooien en, vooral, 
naar de zaal over te slaan, was de 
eigen dynamiek van de theatraliteit. 
Dit bleef toch nagekauwd drama, er 

werden teksten gespeeld, en de ac-
teurs en de actrices waren eigenlijk 
niet veel meer dan georkestreerde 
instrumenten, een soort van doorgeef-
kanaal, en de eigen identiteit van de 
acteur kreeg daar niet de volle ontwik-
keling waarvan we gezien hebben dat 
ze daar in een volgende generatie best 
toe in staat waren." 

Dat is nu allemaal praat achteraf, 
zegt Tindemans. Dat soort analytisch 
bewustzijn was ook bij Van Royen 
niet aanwezig, althans niet in die mate 
dat het een aanzet kon vormen voor 
een ontwerp naar iets anders, iets 
nieuws. "Het vertrek van Alex van 
Royen uit het NKT naar Nederland 
heeft hem aan de ene kant oog in oog 
geplaatst met andere scenische opvat-
tingen en praktijken en aan de andere 
kant met de vaststelling dat er gradu-
eel een grotere ruimte voor persoon-
lijke explosie of expansie van de indi-
viduele acteur mogelijk was, maar dat 
het in laatste instantie toch ook bleef 
neerkomen op het bij elkaar plaatsen 
van een serie individuen die probeer-
den de interrelaties bij middel van taal 
zo ongestoord mogelijk te laten verlo-
pen en waarbij dus ook de eigen 
wettigheid van ruimte en tijd die se-
dertdien in het theater zo'n vlucht 
hadden genomen, in grote mate door 
de auteur bepaald bleef, en niet door 
de acteurs, laat staan de regisseur, 
naar eigen behoefte of goeddunken 
kon worden behandeld. 

"En terwijl hij dus deze ervaringen 
in Nederland opdeed, die nogmaals 
gezegd wel gradueel, maar daarom 
nog niet fundamenteel verschilden 
van zijn voorgeschiedenis in Vlaande-
ren, terwijl hij ook in zijn opdracht als 
leraar aan het RITCS (Rijkshoger In-
stituut voor Toneel en Cultuurspreiding, 
Brussel) wekelijks geconfronteerd 
werd met aan de ene kant het verza-
melde weten, of althans een kijk op 
het theater, zoals dat bij zijn studen-
ten aanwezig was, en aan de andere 
kant de eigen weerzin die zich stilaan 
van hem meester maakte en daaruit 
de constructieve behoefte om verder 
te kijken dan het verworvene en het 
aangeleerde en misschien op zoek te 
gaan naar gebieden die als zodanig 
nog niet voldoende geëxploreerd wa-
ren, sloeg bij hem de vonk over. 

"Toen is hij naar mij toegekomen, 
om daar over te praten en uit ons 
gezamenlijk overleg hebben we beslo-
ten Hugo Claus daar bij te betrekken. 
En wij vonden, met alle megalomanie 
die ons natuurlijk kenmerkte, dat dit 
wellicht geen exclusief maar toch een 
aardig trio vormde omdat een soort 
van rolverdeling in die driehoeksver-
houding was aan te treffen: je hadt de 
acteur, je hadt de auteur en ik fun-
geerde dan als dramaturgisch alibi." 

Discussie 
"Dat is geen gemakkelijke geschie-

denis geweest", gaat Tindemans ver-
der. Hij schat dat zij er een twintigtal 
keren bij elkaar voor zijn geweest, "en 
ik kan je garanderen dat bij elkaar zijn 
langdurige verhalen inhield, waarbij 

we mekaar veeleer aan het eigen vlees Hugo Claus — 
zaten, probeerden mekaar zo sterk Archieffoto De 
mogelijk mis te verstaan, zodanig dat Standaard 
daar nieuwe agressiviteit, al was het 
dan maar verbale, uit voortkwam, en 
op die manier begon zich geleidelijk, 
vanuit een volstrekt vormeloos ge-
dachtengeheel, stilaan iets te forme-
ren, waarvan we op een gegeven ogen-
blik gedacht hebben dat het zich in 
een gestructureerd plan kon neer-
slaan. 

"Ik geloof wel dat we in waarheid 
met z'n drieën, terwijl we bezig waren 
deze gedachten voor ons uit te duwen, 
eigenlijk nooit geloofd hebben dat het 
kans op realisatie zou krijgen. Het 
woord revolutionair is natuurlijk 
goedkoop, maar wat we voorstelden, 
was zo afwijkend van de gebruikelijke 
beschikkingen dat we dachten dat 
daarvoor wel geen figuren te winnen 
zouden zijn, bij wie juist de beslis-
singskracht lag. Dat is inderdaad het 
geval geweest. Al blijf ik erbij dat, op 
misschien drie of vier figuren na, het 
afwijzen uiteindelijk toch gebeurd is 
op grond van oneigenlijke argumen-
ten. Waarmee ik bedoel dat de visie 
op theater die er ingezeten heeft, 
eigenlijk nooit een punt van discussie 
is geweest bij de verschillende instan-
ties. 

"Het is natuurlijk tekenend — het 
is vandaag de dag nauwelijks anders 
— dat het theater niet als theater 
wordt beoordeeld maar altijd op zijn 
haalbaarheid binnen een ideologi-
sche, regionale of plaatselijke context. 
Dus wat het theater inhield dat wij 
voorstonden, op welke wijze dat zich 
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