
De te r ing naar cie ner ing gezet 

1993 was een belangrijk jaar voor de meeste theatergezelschappen in Vlaanderen. 

Op dat ogenblik trad immers het theaterdecreet in werking. 

Sommige gezelschappen zagen hun budget teruggeschroefd, andere genoten een aanzienlijke verhoging 

of werden voor het eerst structureel erkend. 

Wat betekent het voor de concrete werking van een gezelschap om meer of minder subsidies te ontvangen? 

Klaagzang of hoerageroep? 
De realiteit is genuanceerder, zo bl i jkt uit een rondvraag 

bij de dalers (door Bruno Koninckx) en stijgers (door Kurt Melens, 

bijgestaan door Inge Arteel, Tuur Devens en Myriam Van Imschoot). 

Zelden heeft de algemene berichtgeving in 

verband met theater zoveel ruimte gekregen 

in de media als drie jaar geleden bij het be-

kend worden van het advies van de Raad voor 

Nederlandstalige Dramatische Kunst. Vooral 

de verminderde subsidie die voor een aantal 

theaters werd voorgesteld door de raad, deed 

heel wat inkt vloeien. Deze inkt en de reacties 

(voor en achter de schermen) van de getrof-

fen theatermakers, zorgden er waarschijnlijk 

voor dat de overheid plots vanuit verschil-

lende ministeries geld bijeen kon sprokkelen 

om de gezelschappen die bij de subsidietoe-

kenning ook effectief minder geld kregen, 

toch nog een doekje voor het bloeden te ge-

ven. Dat doekje werd 'overbruggingskrediet' 

' genoemd en bedroeg in totaal 42 miljoen frank. 

Een aantal van de gezelschappen die hun eigen-

lijke subsidies sterk verminderd zagen, kwa-

men dankzij het overbruggingskrediet dat ze 

kregen met hun totaal toch enigszins in de 

buurt van hun vroegere subsidie. Niet voor 

niets kon De Standaard bij het bekendmaken 

van de uiteindelijke subsidies een artikel met 

als kop 'Teatersubsidies blijven bij het oude' 

publiceren. De schade mag dan beperkt zijn, 

in de praktijk voel je het wel wanneer je met 

minder geld moet rondkomen. 

De gezelschappen die naast de eigenlijke 

(verminderde) subsidie nog een overbruggings-

krediet kregen, konden volgens een artikel in 

De Morgen van 30/4/93 het geld gebruiken om 

'problemen van afvloeiing op te lossen, of om 

in de loop van de volgende vier jaar de ar-

Vijf voor twaalf 

tistieke kwaliteit op te krikken.' In totaal kre-

gen vijf gezelschappen een dergelijk krediet: 

Arca, De Fakkel (nu Torka T.), Internationale 

Nieuwe Scène, Mechels Miniatuur Teater en 

het Schooljeugdtheater. Het Schooljeugdthea-

ter zag zijn subsidies afgeschaft, maar kwam 

dankzij een overbruggingskrediet van 6 mil-

joen weer vlak bij de 6,6 miljoen die het tevo-

ren had. Het Mechels Miniatuur Theater vond 

het niet de aangewezen periode om in het 

openbaar te praten over deze materie. Torka 

T., Internatonale Nieuwe Scène en Arca ko-

men wel aan het woord. 

Het meest drastisch was de feitelijke sub-

sidievermindering voor het Antwerpse gezel-

schap vzw De Fakkel. De 29,6 miljoen subsi-

dies voor '92-'93 werden teruggebracht tot 

nul frank. De Fakkel kreeg enkel een over-

bruggingskrediet van 15 miljoen. De subsidie-

vermindering zorgde bij dit gezelschap voor 

de meest radicale verandering van allemaal. 

Een aantal mensen die voorheen al bij De 

Fakkel betrokken waren, interpreteerden het 

signaal van de adviesraad positief en vorm-

den samen een nieuw gezelschap dat De 

Fakkel feitelijk overnam. Om verwarring te 

vermijden gaven zij dit gezelschap een nieuwe 

naam: Torka T. Officieel heet het gezelschap 

nog steeds vzw De Fakkel. Torka T. wiste, aldus 

dramaturg Stef Driezen, de lei compleet. 

Torka T. startte namelijk met een nieuwe 

Raad van Beheer, een nieuwe directie en een 

nieuwe programmatie. 

De nieuwe directie zag zich al meteen ge-

confronteerd met een lijk dat de oude directie 

in de kast had verstopt: een flinke schulden-

berg. Een deel van het overbruggingskrediet 

moest dan ook gebruikt worden om deze 

schulden af te betalen. Dit had tot gevolg dat 

er nog minder geld was voor het artistieke 

programma. Het eerste jaar konden dan ook 

slechts twee produkties opgezet worden, en 

het medewerkersbestand, zowel artistiek als 

niet-artistiek, werd beperkt gehouden. Zo 

kwam de dramaturg het eerste seizoen slechts 

halftijds in dienst, en moesten taken als licht-

ontwerp en produktieleiding gecombineerd 

worden. Bij het tweede seizoen kon Torka T. 

aan een 'normale' werking beginnen. Voor 

Stef Driezen was de afschaffing van de subsi-

dies voor De Fakkel uiteindelijk eigenlijk een 

goede zaak: op deze manier kon daadwerke-

lijk uitgevoerd worden wat bij een aantal mensen 

bij De Fakkel al vroeger leefde. Torka T. kwam 

eigenlijk niet echt uit de lucht vallen: er waren 

al langer mensen bij De Fakkel die met iets an-

ders wilden beginnen, en de drastische subsi-

diewijziging betekende voor hen de concrete 

aanleiding om dat ook daadwerkelijk te doen. 

Een ander gezelschap met een Antwerpse 

thuisbasis dat de subsidies fel verminderd zag, 

was de Internationale Nieuwe Scène. De 20 

miljoen subsidies die het gezelschap tot '93 

kreeg, werden teruggebracht tot 9 miljoen. 

INS kreeg daar nog wel een overbruggingskre-

diet van 6 miljoen bij. In totaal moest de INS 
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