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Etcetera is terug van - eventjes - weggeweest. Sinds het verschijnen van 

het eerste nummer in januari 1983 zijn er verschillende momenten ge-

weest waarop het voortbestaan van dit theatertijdschrift in het gedrang 

kwam. Enkele maanden geleden was het weer zo ver: wegens gebrek 

aan middelen werd de halftijdse hoofdredacteur ontslagen. Vandaag is 

er - dank zij de steuncampagne en de toelagen van het Ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap en de Nationale Loterij - dan toch weer een 

uitweg gevonden: een vierkoppige redactie treedt aan, die voor de drie-

maandelijkse uitgave van wat dikkere nummers zal instaan waarin nog 

meer nadruk zal worden gelegd op reflectie en discussie. De continuïteit 

van het blad en zijn taakstelling van kritische begeleiding van de podium-

kunsten lijken opnieuw gevrijwaard. 

Maar het blijft een gevecht om de overheid te overtuigen van de nood-

zaak van een inhoudelijke ondersteuning van de theatersector: vandaag 

wordt - en dat is ook niet de eerste keer - het Vlaams Theater Instituut 

in zijn bestaan als onafhankelijk steunpunt voor het podiumgebeuren 

bedreigd. Door de ministeriële beslissing 0111 aan het VTI minder subsi-

dies toe te kennen dan in het verleden, komt het leven zelf van de orga-

nisatie in gevaar, wordt een tendens van afbouw in gang gezet i.p. v. op-

bouw. Na jarenlange strijd krijgt deze omkaderende organisatie voor de 

podiumkunsten nog steeds niet het minimale bedrag dat nodig is 0111 

zijn uitgebreid takenpakket waar te maken: als documentatie-, infor-

matie- en onderzoekscentrum, als uitgever van diverse publicaties om-

trent theater, als promotor van internationale contacten, als stimulator 

van discussies, als verstrekker van allerhande diensten en adviezen, als 

uitvoerder van beleidsvoorbereidend werk, als hoeder van de geschie-

denis der podiumkunsten enz... De ministeriële beslissing komt op een 

ogenblik waarop dit nog jonge instituut door de combinatie van diverse 

initiatieven een voor de buitenwereld zichtbare inhoudelijke coheren-

tie in zijn takenpakket kan beginnen ontwikkelen waardoor de 'overle-

vingspraktijk' van het ene project naar het andere potentieel kan over-

stegen worden. 

In zijn rede bij de opening van het Theaterfestival 1996 onder-

streepte minister Luc Martens uitvoerig de noodzaak en de onmisbaar-

heid van een instituut als het VTI. Het lag dus in de lijn van de verwach-

tingen dat deze overtuiging een vertaling zou krijgen in zijn beleid, uiter-

aard ook in financiële middelen. Waarom dit niet gebeurde blijft een 

groot vraagteken: welke niet openlijke, voor het publiek en voor de sec-

tor onbegrijpelijke mechanismen hebben hier gewerkt? Welke belangen 

die blijkbaar het daglicht niet mogen zien hebben hier gespeeld? 'De sa-

menleving in ons land,' zo zei hieromtrent Hugo De Greef in zijn rede 

bij de lancering van de Océ Podiumprijs, 'mobiliseert zich op dit ogen-

blik om grotere openheid en zuivere politieke handeling te bepleiten. 

Dit pleidooi geldt ook voor het culturele domein. Blijkbaar duurt het 

even vooraleer dit begrepen wordt. Het is aan de politiek om te beseffen 

dat het tijd wordt om ook dit soort niet controleerbare manipulaties 

van de cultuur achterwege te laten.' 

Bij het VTI zijn talrijke adhesiebetuigingen toegekomen vanwege 

theatermakers en podiumorganisaties; een eerste verzameling ervan 

werd gebundeld in Courant, het berichtenblad van het VTI. De podium-

sector heeft blijkbaar duidelijk begrepen wat er met deze fnuiking van 

het VTI voor zijn eigen werking op het spel staat. 

Over het wel en wee van die sector gaat dit nummer van Etcetera, 

over wat er algemeen beweegt en niet beweegt. Ons inziens bevindt het 

Vlaamse theaterlandschap zich vandaag op een keerpunt. 

Sinds de recente subsidiebeslissingen werd het gevoel dat de sector 

'vastzit' nog versterkt; de oorzaken hiervoor dienen echter niet alleen 

gezocht te worden in een toegenomen regelgeving vanwege de over-

heid; in de sector zelf zijn ontwikkelingen aan de gang die deze tendens 

bevestigen. Het is deze evolutie die in dit nummer onder de loupe wordt 

genomen. Daartegenover staat een ander opmerkelijk feit, nl. de groei-

ende interesse voor een maatschappelijke thematiek die in heel wat 

voorstellingen aan de oppervlakte komt. Ook hierop wordt in dit num-

mer uitgebreid ingegaan. 

Beide fenomenen - het klemraken van de sector en het heropduiken 

van een politieke belangstelling - roepen heel wal vragen op m.b.t. de 

toekomst van het Vlaamse theater. Met dit nummer hopen wij bij te 

dragen tot het hieromtrent zo noodzakelijke debat. 

De redact ie 
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Waar z i j n we mee bezig? 

Hoe zou je vandaag nog kunnen overtuigen met een of ander kritisch betoog 

als je in die kritiek jezelf buiten schot laat? 

Enkele knelpunten 5n de podiumsector 
Marianne Van Kerkhoven, zelf werkzaam in die sector. 

1 . 

Het is er al een hele tijd: dat gevoel dat de 

podiumsector, - ondanks het feit dat er on-

miskenbaar nog heel wat artistieke én profes-

sionele kwaliteit in wordt voortgebracht - , een 

echt elan mist, dat het theaterbedrijf dichtge-

slibd is en dat er door al dat slijk geen bewe-

ging kan ontstaan. De uittekening van het 

landschap zoals die te voorschijn kwam na de 

recente subsidiebeslissingen van minister Mar-

tens heeft dat gevoel niet doen wegebben, in-

tegendeel: in die nieuwe subsidieronde werd 

veel 'ouds' geconsolideerd en weinig 'nieuws' 

gehonoreerd en bovendien werden de geno-

men beslissingen door heel wat politieke be-

langen doorkruist. 

In het debat waarin minister Martens en de 

sector op 3 september 1996 tijdens het Theater-

festival een openbare confrontatie aangingen, 

stelde de podiumsector zich echter erg defen-

sief en lang niet eensgezind op: dat de minister 

het in i t iat ie f -wat de organisatie van de sector 

betreft - naar zich toetrekt, bijvoorbeeld in 

zijn eisen omtrent een reeks door hem opge-

legde samenwerkingen, werd niet als principe 

gecontesteerd en de ldoof tussen 'oud' en 'nieuw' 

in de sector zelf liet zich onder meer voelen in 

enkele felle reacties die de studie van het Vlaams 

Theater Instituut Naar een ontwikkelingsbe-

leid voor de podiumkunsten tot mikpunt namen. 

Eerder dan in te gaan op de houding van het 

beleid, willen we hier een paar kanttekeningen 

plaatsen bij enkele ontwikkelingen in de sec-

tor zelf. 

2 . 

In feite worden de belangrijkste hangijzers 

door Guy Cassiers aangeraakt in het interview 

In de hoop dat er beweging komt elders in dit 

nummer: het vastlopen van structuren en (daar-

door?) van artistieke ontwikkelingen, het inte-

rioriseren van beleidsnormen, de organisa-

tor/producent die de plaats inneemt van de 

artiest, de dwang tot gezelschapsvorming waar-

door individuele artiesten uit de boot vallen, 

de problematische situatie van repertoirege-

zelschappen en kunstencentra, enz. 

Het is wellicht een gevaarlijke - want tot 

automatisch denken aansporende - stelling de 

theatergeschiedenis te beschouwen als een 

aaneenschakeling van op- en neergaande cycli 

en vandaaruit de huidige periode te interpre-

teren als een neergaande fase na het artistieke 

elan dat begon in de jaren '80; toch is vandaag 

het gevoel aanwezig dat een vorige periode is 

I 

afgesloten en dat een nieuwe begint of zou 

moeten beginnen. 

Op zulke momenten manifesteert zich, 

meer dan op andere, de nood aan het opmaken 

van een bilan, alsof men de net voorbije perio-

de wil vasthaken aan zijn voorgeschiedenis. 

Na het wegebben van de beweging van het 

politieke theater in de jaren '70, konden we in 

Vlaanderen in het begin van de jaren '80 de 

eerste theater- en dansvoorstellingen meema-

ken van een nieuwe generatie podiumkunste-

naars die ook internationaal gezien een zeer 

grote artistieke waarde gingen vertegenwoor-

digen. In hun kielzog traden een aantal orga-

nisatoren op de voorgrond die dit nieuwe 

werk gingen produceren en/of die het - naast 

andere internationale projecten - aan een pu-

bliek gingen presenteren. In die periode wer-

den grote stappen gezet i.v.m. het professiona-

liseren van het theaterbedrijf in zowat al zijn 

geledingen. Bij deze nieuwe lichting theater-

kunstenaars was een sterk bewustzijn aanwe-

zig dat de structuur waarin gewerkt werd een 

bepalende invloed had op het uiteindelijke 

product, dat creëren binnen vastgeroeste or-

ganisaties schade kon berokkenen aan het ar-

tistieke werk. Dit aftvijzen van het centrum, 

van het 'normale circuit' kan dan ook geïnter-

preteerd worden als een keuze voor een zo 

groot mogelijke artistieke vrijheid enerzijds 

en tégen een mogelijke recuperatie anderzijds. 

Als we de geschiedenis van het Vlaamse 

theater na de Tweede Wereldoorlog bekijken 

zien we dat eigenlijk elke 'theaterbeweging' haar 

eigen structuren heeft opgebouwd - is dit dan 

toch een wetmatigheid? - maar dat het slechts 

zelden voorkomt dat deze oorspronkelijk klei-

ne, marginale organisaties een dergelijke ont-

wikkeling kennen/kenden dat zij - bijna de 

facto - tot het centrum gingen behoren. De 
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Kamertheaters bleven klein of verdwenen; het 

MMT - deze afkorting staat oorspronkelijk 

voor Mechels Miniatuurtheatei - groeide pre-

cies door zijn in de loop der tijden veranderde 

inhoud uit tot de enige uitzondering in deze 

categorie. Die structuren ontstaan in de bewe-

ging van het politieke theater die vandaag nog 

overleven, hebben noch organisatorisch noch 

artistiek een relatie met het centrum ontwik-

keld. 

Vandaag doet zich echter het fenomeen voor 

dat gezelschappen als Blauwe Maandag Com-

pagnie (50 miljoen subsidie) of Rosas (40 mil-

joen subsidie) en kunstencentra/productie-

huizen als Vooruit of Kaaitheater (elk 40 mil-

joen subsidie) financieel gezien - en wellicht 

is dat voor de overheid hét perceptiecriterium 

- dicht in de buurt komen van het bedrag toe-

gekend aan 'het officiële centrum' dat hoofd-

zakelijk bestaat uit de repertoiretheaters. Cen-

trum en marge kunnen uiteraard niet enkel in 

subsidiecijfers omschreven worden; deze be-

grippen dekken ook een artistieke inhoud. Of 

moeten we wat die centrum-artistieke inhoud 

betreft het woord canon gebruiken? Kan een 

groep/gezelschap organisatorisch tot het cen-

trum behoren en artistiek de canon (nog) ver-

werpen? Of omgekeerd? Een antwoord op 

deze vragen vereist een gedetailleerd onder-

zoek, dat, geval per geval, nagaat waar elke 

structuur voor staat of wil voor staan. 

In deze context kan men ook stellen dat de 

inspanningen van Blauwe Maandag Compa-

gnie om met het Nederlands Toneel Gent een 

fusie aan te gaan beschouwd kunnen worden 

als de exemplarische poging van een voorma-

lig marginale structuur om het werkelijke 

centrum te veroveren waarop het artistiek én 

financieel recht meent te hebben. Het lukken 

van deze operatie zou een nieuw feit in het 

Vlaamse theater geïntroduceerd hebben en 

had wellicht voor de zo nodige beweging in 

het landschap kunnen zorgen. 

3 . 

Een structuur dient om werk te 'regelen', 

om een praktijk in werkbare, herkenbare, her-

haalbare banen te leiden. Een structuur ont-

staat als de behoeften voortkomend uit die 

praktijk - in dit geval de artistieke creatie -

een organisatievorm noodzakelijk maken. Het 

gebeurt echter maar al te vaak dat zo'n struc-

tuur na een tijd 'vastloopt', d.w.z. dat ze datge-

ne waartoe ze was opgericht uit het oog ver-

liest, dat ze zich niet meer opstelt als middel, 

maar zich zelf tot doel proclameert, zich ver-

zelfstandigt. Zoiets noemt men dan bureau-

cratisering of institutionalisering of het-in-

standhouden-van-de-structuur-omwille-van-

de-structuur. Men kan zich vandaag terecht 

de vraag stellen of dat soort sclerosering niet 

volop bezig is een aantal van onze theater-

structuren, waaronder de kunstencentra, aan 

te tasten. Of niet langzaamaan en daardoor 

haast onmerkbaar het 'doen draaien van het 

eigen huis' - mede onder druk van de zorg om 

tewerkstelling en de zorg om een infrastruc-

tuur - tot de eerste prioriteit is geworden. 

Structuren zijn sterker dan mensen. Als men 

voelt dat een structuur 'wegglipt', dat haar in-

terne logica het werk gaat bepalen i.p.v. die 

prioritaire opties waarvoor ze in het leven werd 

geroepen, dan stelt zich de vraag hoe daaraan 

verholpen kan worden: zijn er fundamentele 

ingrepen mogelijk die dergelijke beweging 

kunnen 'omkeren'? Kunnen nieuwe, vanuit 

andere intenties denkende krachten die struc-

tuur van een andere dynamiek voorzien? of 

Beseffen wanneer men ophouden 

moet, is een zeldzaam maar duidel i jk 

bewijs van oprechtheid als onderdeel 

van ware menselijke grootheid. Van 

tevéél culturele ambities of idealen 

uit het verleden of die zichzelf hebben 

overleefd dwalen de krachteloze 

spookgestalten nog rond. Precies 

dan wanneer ze wel nog floreert, 

wanneer de kaartenverkoop wel nog 

vlot, zou een instell ing het risico 

moeten nemen even stil te staan en 

zich af te vragen: 'Beantwoord ik 

in mijn huidige en verdere werking 

nog aan mijn oorspronkelijke 

doelstellingen? Kunnen de huidige 

prestaties nog opwegen tegen die 

van de beginperiode?' 

moet de structuur zelf verdwijnen? Is in die 

zin de daad die Ritsaert ten Cate stelde toen 

hij zijn eigen Mickery-organisatie na 25 jaar 

opdoekte, niet nog altijd exemplarisch? 

Een structuur is ook een middel om de 

werkelijkheid te ordenen en hanteerbaar te 

maken; in een creatief proces behoren chaos, 

onregelmatigheid, wanorde echter tot 'de na-

tuurlijke ingrediënten'. Meer dan van organi-

saties in welk ander maatschappelijk terrein 

dan ook wordt van structuren die het creatie-

ve werk ondersteunen gevraagd dat ze flexibel 

zijn, dat ze ruimte laten voor het 'onvoorzie-

ne', voor datgene wat zich in de loop van het 

werk als organische gegevens aandient. In 

scleroserende structuren hebben dat soort 

'vrije' ruimtes echter de neiging te verdwijnen 

of dicht te slibben. 

4 . 
Maar er is meer dan dat. Sinds het ver-

dwijnen van de communistische wereld heeft 

het 'wilde kapitalisme' zijn ongebreidelde, niet 

meer te controleren, mondiale vlucht nog ge-

ïntensifieerd. Het wordt moeilijker en moei-

lijker 0111 in de maatschappij kleine non-pro-

fiteilandjes in stand te houden. De kunsten-

sector is er steeds prat op gegaan op dit vlak 

weerwerk te bieden en zijn niet-nuttige, niet-

commerciële uitgangspunten te vrijwaren. Maar 

hoe staat het vandaag met deze strijd? In het 

juli-augustusnummer 1996 van Kunst & Cul-

tuur schrijft Eric Temmerman, directeur van 

het Kunstencentrum Vooruit, als conclusie van 

zijn artikel Is verzakelijking welkom in de cul-

turele sector?: 'Willen de culturele organisaties 

in de toekomst een groter publiek (blijven) 

bereiken, dan zullen zij zeer snel moeten over-

gaan tot het oprichten van gespecialiseerde 

marketingafdelingen. Culturele organisaties die 

erin slagen om door middel van verfijnde mar-

ketingstrategieën hun artistieke producten te 

omkaderen met een bijzondere sfeer en imago 

en deze versterken met een goed uitgewerkte 

service en informatie, beschikken over een 

competitief voordeel. Zij die dit niet kunnen 

(of willen) zullen morgen wellicht zelfs niet 

meer tot de competitie worden toegelaten.' Het 

soort competetie dat hij hier omschrijft, heeft 

weinig vandoen met de - gezonde - artistieke 

competitie. 

Hoezeer hij in zijn tekst ook stelt dat 'het 

kernproduct (waarmee hij de artistieke creatie 

bedoelt) 'onaantastbaar' is, want 'het resultaat 

van het autonome parcours van de kunste-

naar', toch is zijn hele betoog erop gericht dit 

product in te schrijven in een cultureel bedrijf 

dat zo goed mogelijk tracht te beantwoorden 

aan de wetten van de markteconomie. In zijn 

poging om kunst en management op elkaar af 

te stemmen voert hij een opsplitsing door in 

een 'kernproduct en een totaalproduct. Kern-

product is de voorstelling. Totaalproduct is alles 

wat de consument overkomt wanneer hij het 

kernproduct probeert te verwerven'. Is dit geen 

'truukje'? Is het niet naïef te geloven dat die 

twee zonder gevolgen, in een eeuwig status 

quo, naast elkaar kunnen bestaan? Wordt het 

eilandje van het kunstwerk hier niet tot een 

getto? 

Mijns inziens is één van de verworvenhe-

den van de jaren '80 precies het besef geweest 

dat een integer kunstenaar kon opleggen in wel-

ke omstandigheden hij zijn werk wilde maken, 

hoe hij voor zijn publiek wou treden, op welke 

manier hij met zijn (co)producenten wou on-

derhandelen enz.. Het dóórdringen van de 

premissen van het kunstwerk in alle geledin-

gen van het theaterbedrijf: ik heb altijd ge-
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dacht dat dat de werkelijke inhoud van pro-

fessionalisering was, dat het begrip 'eigen or-

ganisatie' stond voor een structuur die uitgaat 

van/beantwoordt aan de noden van het crea-

tieve werk. 

Het woord professionalisme wordt van-

daag t.a.v. de Vlaams podiumkunsten te pas 

en te onpas gebruikt, ook door de overheid; 

het wordt tijd dat dit begrip verduidelijkt wordt, 

dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen 

een efficiënt management enerzijds en een ar-

tistiek professionalisme zoals hierboven be-

schreven anderzijds. De economische termi-

nologie neemt al te zeer bezit van het taalge-

bruik m.b.t. culturele materies en woordenschat 

is geen onschuldig iets. In zijn artikel De stra-

tegie van het vertrouwen opgenomen in Bewa-

kers van betekenis. Beschouwingen over theater 

en maatschappij (TIN 1996) schrijft Paul Kuy-

pers terecht: 'Een begrippenapparaat is nooit 

neutraal. Het is ook nooit alleen beschrijvend: 

het schrijft ook voor, het geeft aan hoe er ge-

dacht en gehandeld moet worden.' De vraag is 

of er in het denken en handelen binnen de 

Vlaamse podiumsector op dit moment niet al 

te veel sporen aan te duiden zijn die verwijzen 

naar een keuze voor efficiënt management i.p.v. 

naar een keuze voor artistiek professionalis-

me. Een omkering van deze tendens lijkt mij 

cruciaal om opnieuw een artistieke beweging 

in de sector op gang te brengen. 

5 . 

Er zijn nog andere aanwijzingen dat van-

daag in de podiumsector een economisch den-

ken zich in de dagelijkse praktijk nestelt en dat 

de artistieke overdracht al te zeer als culturele 

consumptie wordt benaderd. Collega's van de 

BRTN verantwoordelijk voor culturele bericht-

geving beklagen er zich terecht over dat thea-

ters het belangrijker vinden aan bod te komen 

in De Zevende dag dan in Ziggurat bijvoor-

beeld, omdat het eerste 'promotioneel zoveel 

lonender is'. Promotie, imagebuilding, naam-

bekendheid enz. worden hoger ingeschat dan 

informatie, duiding, kritiek, situering; door 

deze houding sterkt de theatersector de BRTN-

leiding in haar argumentatie dat een aparte 

culturele berichtgeving vandaag in feite niet 

meer nodig is, dat cultuur beschouwd kan wor-

den als één van de vele vormen van vrijetijds-

besteding. 

Deze houding speelt in de kaart van de ge-

hele 'managementsfeer' die de BRTN in haar 

greep houdt en waardoor vandaag een gedu-

rende jaren geduldig opgebouwd werk van al-

gemene culturele vorming naar een breed pu-

bliek toe op zeer korte tijd wordt kapotge-

maakt. De heksenjacht tegen al wat zelfs maar 

de minste intellectuele of culturele pretentie 

heeft is in de openbare omroep volop aan de 

gang. Kunstprogramma's, zoals bijvoorbeeld 

Eenhoorn, sneuvelen of worden fel besnoeid; 

niet alleen de culturele berichtgeving maar zo-

wat elk programma dat zijn luisteraar/kijker 

au sérieux neemt, ondergaat een bad van ver-

ldeutering. Medewerkers met een jarenlang 

zorgvuldig ontwikkelde deskundigheid wor-

den op een vernederende wijze aan de kant ge-

schoven. De enorme kracht die kan uitgaan 

van 'mensen die hun werk graag doen' wordt 

zonder omkijken weggesmeten. Deze interne 

ontmanteling van de openbare omroep als cul-

tureel instituut voltrekt zich echter zonder 

noemenswaardige reactie vanwege de andere 

sectoren van het culturele veld. Alhoewel deze 

sectoren zowel op korte als op lange termijn 

alle baat hebben bij het voortbestaan van een 

Voor die vragen mag men niet terug-

schrikken. Juist als de moed ontbreekt 

om ze te stellen kan dat wijzen op 

stagnatie of zelfs nakende ondergang. 

(George Steiner in zijn rede ter 

gelegenheid van het v i j f t ig jar ig 

bestaan van het Festival van 

Edinburgh.) 

cultureel geëngageerde omroep, ontstaat er 

hier weinig of geen solidariteit. Alleen de BUP, 

de overkoepelende federatie van kunstgalerijen, 

drukte in een schrijven aan de BRTN-leiding haar 

ongerustheid uit omtrent de gang van zaken. 

En wij, in de theatersector? Wij stonden 

erbij en keken ernaar. 

6. 
Zoals we er ook bijstonden en toekeken 

bij 'de gebeurtenissen van de laatste maanden 

in België'; er zijn uiteraard uitzonderingen, 

maar toch kan men stellen dat de sector zich 

globaal niet effectief heeft geëngageerd. Indi-

viduele en/of collectieve stemmen van kun-

stenaars bleven afwezig in het publieke debat. 

De vraag is of het argument van 'vrees voor 

een anti-politieke recuperatie' - zoals dit als 

mogelijk motief tot afwezigheid geformuleerd 

werd door Jozef Deleu in zijn kritiek op de 

houding van de Vlaamse intelligentsia - wel 

een afdoende verklaring inhoudt. Wellicht 

zijn er meerdere redenen voor dit 'zich niet er-

kennen' in een zo belangrijke politieke ge-

beurtenis als de Witte Mars. Is het onverschil-

ligheid of onverantwoordelijkheid? Gaat het om 

een gebrek aan traditie in het tussenkomen in 

algemeen maatschappelijke materies? Of om 

een meer-affiniteit met een soort van subver-

sieve opstelling inzake politiek? Of om een 

misplaatste pretentie omtrent het 'als kunste-

naar altijd al wel bezigzijn met niet-materiële 

vraagstukken'? Ik heb er vandaag (nog) geen 

antwoord op, te meer daar er zich globaal ge-

nomen wél een hernieuwde politieke belang-

stelling in het theater manifesteert. Deze vra-

gen en andere mogen ons echter in de komen-

de periode niet loslaten. 

7 . 

'Je cherche en vain un adulte qui me dise 

la politique en me regardant dans les yeux' 

zegt de revolterende adolescente Vinciane in 

Jean Louvets L'homtnequi avaitle soleil dans sa 

poche. Kunnen wij de volgende generatie van 

jonge theatermakers, van jonge toeschouwers, 

van jonge mensen tout court recht in de ogen 

kijken en zeggen: wij hebben onze verant-

woordelijkheden als kunstenaars en intellec-

tuelen opgenomen? Is niet een eerste politieke 

daad, - wat maatschappelijk gezien ook je op-

dracht is - : je werk goed doen, je eigen zaken 

zuiver houden? Kunnen wij in alle eerlijkheid 

stellen dat we vandaag nog bezig zijn met dat-

gene waarom het allemaal begonnen is, met 

die niet-materiële dingen die echt belangrijk 

zijn? Hebben wij genoeg alertheid aan de dag 

gelegd om de band met het essentiële niet te 

verliezen? Hebben wij alles gedaan om te ver-

mijden dat ons parcours zou verworden tot 

een verhaal van ijdelheid en macht? 

En dan is er die geschiedenis van die Ja-

panse meesterschilders die op het toppunt van 

hun roem van naam veranderen, zich van de 

mensengemeenschap verwijderen, in alle stilte 

opnieuw beginnen... 

Ep i loog 

In een interview in De Morgen van 9 no-

vember 1996 zei Paula Dhondt over de afwe-

zigheid van haar stem in het debat omtrent de 

Witte Beweging: 'Ik heb gezwegen deze zomer. 

En dat hadden we allemaal moeten doen, wij 

politici. Deemoedig. We hebben allemaal schuld 

aan wat er nu gebeurt.' En verder: 'Het is net of 

het komt alleen de dichters toe om te praten 

over echt belangrijke dingen.' Haar vertrou-

wen in het werk van de kunstenaar is groot... 

Maar wat zij in dit interview vooral doet is 

niet meer of niet minder dan zichzelf met de 

rug tegen de muur zetten. Dat roept de vraag 

op of we dat niet allemaal moeten doen. Keer 

op keer. Waar we ons in de maatschappij ook 

bevinden. 

Mar ianne Van Kerkhoven 
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Gesprek met Guy Cassïers 

Op 30 augustus ontving Guy Cassiers de Thersitesprijs omwil le van zijn veelzijdige 

en zijn van grote openheid getuigende œuvre. Hij slaat bruggen en geeft de sector nieuwe impulsen, 

zo motiveerde de jury haar keuze. Het wordt hoe langer hoe moeili jker om in Vlaanderen 

op dergelijke manier te werken, was Cassiers' reactie. 

Twee maanden later en een aantal theatercommoties verder had Marleen Baeten 

een gesprek met hem. Geen ellenlange klaagzang, geen doorwrochte analyse. 

Alleen wat steentjes opwerpen 

ïn de hoop dat er beweging komt 

De ontslagen Van Hugo De Greef en van de ar-

tistieke leiding van het Stuc, de mislukte on-

derhandelingen tussen Blauwe Maandag Com-

pagnie en Nederlands Toneel Gent, de precai-

re financiële situatie van het Vlaams Theater 

Instituut, enzovoort. Het maakt Guy Cassiers 

triest. Het illustreert allemaal pijnlijk goed 

wat hem bij de ontvangst van de Thersitesprijs 

op de lever lag. Meer dan eens benadrukt hij 

dat het om 'een gevoel' gaat dat hij niet echt 

kan duiden. Maar zijn ervaringen in zeer uit-

eenlopende huizen en gezelschappen kunnen 

het gevoel dat het theater in Vlaanderen klem-

vast zit allesbehalve relativeren en daardoor 

wordt het almaar prangender. 

Etcetera: Van 1987 tot 1992 iw?s je artistiek 

leider van Oud Huis Stekelbees. Als gezelschap 

deden jullie datgene waarvoor vanaf 1993 de 

kunstencentra gesubsidieerd werden. Waarom? 

Waarom opeens niet meer? En waarom verliet je 

Oud Huis Stekelbees toen? 

Guy Cassiers: Met Oud Huis Stekelbees 

zagen we het als onze taak om kansen te geven 

aan mensen die wij waardevol vonden, maar 

die onvoldoende aan bod kwamen. Die open 

structuur is dus ontstaan vanuit het verlangen 

om voorstellingen te maken. Na vijf jaar ont-

stond de behoefte om met enkele artiesten in 

vast dienstverband te werken. Dat viel onge-

veer samen met de behoorlijke subsidiëring 

van de kunstencentra, waardoor Oud Huis 

Stekelbees niet meer noodzakelijk die open 

structuur moest aanhouden. Dat was ook het 

ogenblik waarop ik samen met de andere le-

den van de artistieke ploeg de fakkel doorgaf 

aan een nieuwe ploeg, zoals we het bij onze 

start vijf jaar eerder hadden afgesproken. 

Kwestie van niet vast te roesten. Er wordt te 

weinig nagedacht over vragen als: hoe leg ik 

een traject af? Hoe lang blijft eenzelfde situatie 

gezond? Nochtans, als je je daar vooraf over 

bezint en knopen doorhakt, is het veel een-

voudiger om afscheid te nemen. Bovendien 

krijg je een grotere dynamiek als je vooraf 

weet: binnen die vijf jaar moet het gebeuren. 

Ik zeg niet dat het allemaal zo moet, maar het 

is een criterium dat totaal niet gehanteerd 

wordt in Vlaanderen. 

Het werk dat Oud Huis Stekelbees v i j f j aar 

gedaan had, gaven we graag door aan de kun-

stencentra. We waren er immers van over-

tuigd dat die deze taken beter op zich konden 

nemen. Achteraf gezien is dat een foutieve in-

schatting geweest. Hoewel de problemen bij 

iedereen behoorlijk anders liggen, zie ik een 

punt van overeenkomst: ze zitten in een schi-

zofrene situatie, in een identiteitscrisis. 

Etcetera: Waarom spreek je van een identi-

teitscrisis en sinds wanneer zie je die? 

Guy Cassiers: Ik zie die de laatste drie 

jaar. Eigenlijk vanaf het ogenblik dat ze over 

voldoende geld beschikken om goed te func-

tioneren is het fout beginnen te gaan. Let wel: 

ik ben de laatste om te zeggen dat ze minder 

subsidies moeten ontvangen. Het is eerder een 

kwestie van gelijktijdigheid. De kunstencentra 

zijn groot geworden samen met een aantal ar-

tiesten. Er was een soort artistieke entiteit ont-

staan. Nu worden die artiesten van het eerste 

uur en de kunstencentra elk op zich gesubsi-

dieerd. Ze hebben elkaar niet meer nodig. 

Ik merk ook dat haast alle kunstencentra 

denken vanuit de beleidsnormen, of ze het er 

nu mee eens zijn of niet. Het resultaat pri-

meert. Maar artiesten moeten een ontwikke-

ling doormaken. Ze moeten kunnen spelen en 

experimenteren. Ze moeten een dialoog kun-

nen voeren met de kunstencentra, maar daar 

is - mede door de concurrentiestrijd tussen de 

kunstencentra onderling - geen tijd en ruimte 

voor. Er wordt te kort op de bal gespeeld. 

Ik vraag me af of de kunstencentra soms 

bijeenkomen om na te denken over datgene 

waar ze samen aan moeten werken. Ik denk 

dat ze alleen nog samenkomen om naar de 

overheid te stappen. De overheid heeft dit mee 

in de hand gewerkt door vragen te stellen als: 

waarin bestaat je eigenheid, welk is je profiel, 

welke plaats neem je in in je stad, enzovoort. 

Het resultaat: er gaat veel energie en aandacht 

naar het benadrukken van verschillen en het 

promoten van de eigen uniciteit. En natuur-

lijk is een zekere eigenheid interessant, maar 

ik vind het evenzeer een verantwoordelijkheid 

van de kunstencentra om zich te bezinnen 

over de gemeenschappelijke taken in het licht 

van de huidige situatie. Doordat daar op dit 

ogenblik niet meer over nagedacht wordt, val-

len er enorme gaten. Voor de jongere generatie 

theatermakers is er totaal geen circuit meer, 

want vanaf het moment dat je ergens staat, 
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weet je dat je het kan vergeten op de andere 

plaatsen. Zulk een situatie keert zich op de 

eerste plaats tegen de artiest. 

Mede doordat dat profiel gestimuleerd 

wordt door de overheid, komt de organisator 

centraal te staan, op een heel gevaarlijke ma-

nier. De organisator bepaalt wat er moet ge-

beuren. Hij vertrekt van wat moet gemaakt 

worden, en zoekt dan naar iemand die zijn 

idee gestalte kan geven. De persoonlijkheid van 

de organisator is zeker niet zonder belang, 

maar bekwaamheid en vakkennis zijn toch 

wel de eerste vereisten. Waarom werkt ieder-

een zo graag met de Toneelschuur in Haar-

lem? Waarom gaat iedereen daar zo graag in 

première? Daar gaan zo'n veertigtal premières 

per jaar door! Wel, ik zou niet kunnen zeggen 

welk het artistieke profiel van de Toneelschuur 

is. Zij kunnen wel een aantal dingen naar 

voren schuiven als je vraagt wat ze wel en wat 

ze niet doen, maar hun uniciteit bestaat erin dat 

ze werken met bekwame mensen, met mensen 

die hun vak kennen. De mensen van de techniek, 

van de promotie, van het onthaal, van de keu-

ken,... in alle geledingen kent men zijn vak door 

en door en weet men wat een artiest nodig 

heeft. In Vlaanderen wordt er niet meer nage-

dacht over de goede omstandigheden om een 

voorstelling te creëren, om een eindresultaat op-

timaal te presenteren aan een publiek. En na-

tuurlijk is dat niet het enige dat telt, maar op 

dit ogenblik is de balans volledig uit evenwicht. 

Wat er nu in het Stuc gebeurt, toont aan 

hoe zulk een situatie kan escaleren. Ik neem 

dat niemand persoonlijk kwalijk, ik neem dat 

de hele ploeg kwalijk. Eigenlijk gebeurt hier 

iets vergelijkbaars met het NTG: persoonlijke 

onenigheid zorgt ervoor dat een organisatie 

op zijn gat ligt, met het verschil dat er in het 

Stuc niemand overblijft en dat in het NTG de 

behoudsgezinden hun kans grijpen. 

Etcetera: Gaat jouw kritiek op voor alle 

kunstencentra? 

Guy Cassiers: Ik heb onvoldoende erva-

ring met alle kunstencentra, maar in mijn 

ogen is het Kaaitheater een geval apart. Het is 

een kunstencentrum, het heeft zelfs model ge-

staan voor het hoofdstuk over de kunstencen-

tra in het decreet, maar het heeft zich nooit 

beziggehouden met de categorie 'kunstencen-

trum'. Men is altijd vertrokken van de kunste-

naar en het mogelijk maken van producties. 

Dat keert zich nu tegen hen. Het lijkt me lo-

gisch dat artiesten in de loop van hun ontwik-

keling er soms ook behoefte aan hebben om 

voor een grote scène te creëren. Het Kaai-

theater is meegegroeid met zijn artiesten, maar 

de overheid is hier niet in meegegaan. Ook het 

feit dat de meeste 'Kaai-artiesten' in de loop 

der jaren op eigen benen zijn gaan staan, 

maakt het groeiproces niet evident. 

Binnen de huidige financiële mogelijkhe-

den kan men alleen nog receptief werken, ter-

wijl de klacht van het Kaaitheater juist ligt in 

het productieve aspect. Kunstenaars vonden 

er elkaar en kregen de ondersteuning om hun 

ideeën te realiseren. De ene repeteerde in het-

zelfde huis waarin de andere optrad. Ze keken 

naar elkaar, praatten met elkaar en het jaar 

daarop maakten ze samen een voorstelling. 

Die behoefte bestaat nog altijd bij de artiesten, 

maar de voorwaarden zijn er niet meer. Ik be-

grijp dan ook dat Hugo De Greef ontslag 

neemt, maar ik wil hier wel onderstrepen dat 

ik dat heel erg vind. Het feit dat Hugo de Greef 

zo teleurgesteld is, overstijgt het probleem van 

het Kaaitheater. Blijkbaar is er op dit ogenblik 

Guy Cassiers: Het zi jn de artiesten 

die op de eerste plaats subsidies 

moeten krijgen. Die zouden zich dan 

tot de kunstencentra kunnen wenden 

met de vraag of ze iets bij hen kunnen 

maken. Dat zou een heel andere 

dialoog geven, een geli jkwaardige 

dialoog die in de eerste plaats over 

het artistieke gaat. Nu is het kunsten-

centrum oppermachtig. De artiest 

mag al gelukkig zi jn als hij subsidies 

krijgt van het kunstencentrum, 

dat is niet gezond. 

nergens de mobiliteit van denken aanwezig 

om een richting aan te geven i.v.m. vragen als: 

hoe kan iets evolueren? Wat is er op dit ogen-

blik nodig? Dat zit zo vast als maar kan. 

Daarnet hadden we het over de kunsten-

centra, die geld krijgen om de kleinsten, de 

jongsten te laten produceren. Maar dat sys-

teem kan volgens mij niet werken. Het zijn de 

artiesten die op de eerste plaats subsidies 

moeten krijgen. Die zouden zich dan tot de 

kunstencentra kunnen wenden met de vraag 

of ze iets bij hen kunnen maken. Dat zou een 

heel andere dialoog geven, een gelijkwaardige 

dialoog die op de eerste plaats over het arti-

stieke gaat. Nu is het kunstencentrum opper-

machtig. De artiest mag al gelukkig zijn als hij 

subsidies krijgt van het kunstencentrum, dat 

is niet gezond. Er zouden argumenten moeten 

zijn waarom bepaalde artiesten of gezelschappen 

gesubsidieerd worden en waarom andere niet, 

ook voor de jonge artiesten. Nu lijkt het beleid 

meer op toevallige slagen in het water. De ene 

keer gaat het zus, de andere keer gaat het zo. 

Etcetera: Toen je de Thersitesprijs in ontvangst 

nam, zei je dat het hoe langer hoe moeilijker wordt 

om als onafhankelijk kunstenaar te werken. 

Guy Cassiers: De greep van het organisa-

torische op het artistieke is overal erg groot 

geworden. Over de kunstencentra hadden we 

het al, maar ook in de gezelschappen zit alles 

muurvast. Het aantal mensen in vaste loon-

dienst speelt heel sterk mee in de subsidietoe-

kenning. Gevolg: 'losse' artiesten worden hoe 

langer hoe zeldzamer in het theater. De druk 

om bij een gezelschap aan te sluiten wordt 

enorm groot, want er zijn haast geen moge-

lijkheden meer om als onafhankelijk artiest 

samen te werken met een gezelschap. Projec-

ten vormen de enige mogelijkheid, maar die 

subsidiepot is heel klein. Angels in America bij 

het Ro Theater was een project, maar waar kan 

ik in Vlaanderen iets op die schaal doen? Hi-

roshima mon amour zou ik artistiek gezien en 

met de aanwezige technische know-how alleen 

kunnen maken binnen het Kaaitheater, maar 

financieel kan het Kaaitheater dat niet aan. 

Ook het Kunstenfestival kan dat niet alleen 

aan. Om die productie mogelijk te maken, zijn 

we naar Nederland moeten gaan, waar we het 

Holland Festival en de Toneelschuur in Haar-

lem als partners vonden. 

Voor de projecten die echt vanuit mezelf 

vertrekken, kan ik misschien nog bij het Kaai-

theater terecht, en als het met muziek te 

maken heeft bij Het Muziek Lod. Maar verder, 

waar kan ik terecht? De kunstencentra zijn 

niet geïnteresseerd, want ze kunnen zich niet 

met mij identificeren, zelfs als ze het een inte-

ressant project zouden vinden, want zij 'ma-

ken' mij niet meer. Ik ben geen jongejan. Bin-

nen de projectjes kan ik ook niet meer terecht, 

want die pot is al ontoereikend voor de jonge 

mensen. Er is dus een situatie gecreëerd waar-

in veel artiesten niet meer gestimuleerd worden 

om na te denken over wat ze graag zouden doen; 

het wordt hen zelfs onmogelijk gemaakt. Noch-

tans is dat voor mij een vertrekpunt. Maar 

voor wie vanuit een artistiek idee vertrekt, zijn 

er geen mogelijkheden in Vlaanderen. 

Etcetera: Jouw vertrekpunt sluit aan bij de 

overwegingen van kunstenaars als Josse De 

Pauw, Tom Jansen (samen Laagland) en ande-

ren, die een structurele erkenning als gezelschap 

aanvroegen maar niet kregen, met als argu-

ment: interessante kunstenaar, maar niet in staat 

om een gezelschap te dragen. Hen werd geadvi-

seerd om aan te kloppen bij de bestaande gezel-

schappen. 

Guy Cassiers: Ja, het is toch wel heel raar 

dat er niet gewoon vertrokken wordt van men-

sen die een voorstelling willen maken. Ik ben 

ervan overtuigd dat haast alle gezelschappen 
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denken als volgt: we hebben zoveel mensen in 

dienst, dus wat gaan we spelen? Maar dat is 

toch een foutieve denkwijze. En iedereen neemt 

dat zomaar over. 

Bovendien, als aan onafhankelijke kunste-

naars geadviseerd wordt om aan te kloppen 

bij bestaande gezelschappen, dan zou ik wel 

eens willen weten bij welke. Zoals we er nu 

voor staan, lijkt het wel alsof een open manier 

van werken alleen mogelijk is bij de kleine ge-

zelschappen. Nochtans zou het ook moeten 

kunnen bij de grote structuren. Ik was dan 

ook heel gelukkig met het initiatief van de 

Blauwe Maandag Compagnie, zowel voor de 

Blauwe Maandag Compagnie als voor het NTG. 

Hun voorstel bestond erin om beide bestaan-

de gezelschappen op te heffen, zodat ze vanuit 

een grote open structuur konden vertrekken 

met Luc Perceval als artistiek leider. De nieu-

we structuur zou volledig vanuit artisieke im-

pulsen opgebouwd worden. Beide gezelschap-

pen zouden de artistieke invulling van de voor-

bije jaren naast zich neerleggen. De kernvraag 

was: welke mensen spreken we aan? Een ldein 

ensemble en heel veel gasten die project per 

project zouden aangezocht worden, dat was 

het idee. Mensen die aan enkele producties na 

elkaar zouden meewerken, zouden in dienst-

verband kunnen tewerkgesteld worden... Maar 

het heeft niet mogen zijn. 

Eigenlijk had dit organisch doorgroeien 

van een gezelschap al veel eerder moeten ge-

beurd zijn, en niet alleen door toedoen van de 

twee partners, maar mede gesteund door een 

beleid. Waarom dat nu scheef gelopen is, is in 

de eerste plaats te wijten aan de afwachtende 

houding van de overheid, waarbij de Raad van 

Advies zeker niet vrijuit gaat. Kijk, ik heb een 

krantenknipsel bij me waarin Johan Thiele-

mans (voorzitter van de Raad voor Neder-

landstalige Dramatische Kunst) zegt: 'Er is 

veel gediscussieerd de afgelopen jaren. Je kan 

alleen maar hopen dat de belangrijke theater-

makers deze gezelschappen in handen zouden 

nemen.' Dat zegt hij dus zelf: 'je kan alleen 

maar hopen'. Terwijl ik denk dat een Raad van 

Advies daar iets zou kunnen forceren. Toen de 

Blauwe Maandag Compagnie zijn voorstel aan 

het NTG geformuleerd had, las ik in de krant 

dat Johan Thielemans 'gelukkig was met het 

initiatief'. En achterafhoor je niets, terwijl de 

Raad de aangehaalde redenen voor het afsprin-

gen van de onderhandelingen zó kan weerleg-

gen. Zij zouden daar de derde gesprekspartner 

moeten zijn. 

Als zij daar een meer stimulerende en on-

dersteunende rol hadden gespeeld, zou het 

misschien een ander gesprek geworden zijn. 

Bijzonder schrijnend was dat er meteen na het 

afgeblazen initiatief een kleine advertentie ver-

scheen tussen de werkaanbiedingen. Plots, een 

klein half jaar na het ontslag van artistiek lei-

der Hugo van den Berghe, zocht men een ver-

vanger die zich nota bene binnen een week 

moest aanmelden. Het is onvoorstelbaar dat 

de Raad niet reageert wanneer een gezelschap 

dat ze zoveel geld geven, zijn artistiek leider op 

een dergelijke manier zoekt. Waarschijnlijk ligt 

het al lang vast wie de nieuwe artistieke leider 

moet worden en is dit gewoon een camoufla-

gemanoeuvre. Ik vind dat de Raad hier een 

kans heeft laten liggen om de concrete gang 

van zaken te verheffen tot een politiek item. 

Nu tekent het probleem zich heel scherp 

af, maar eigenlijk heeft het beleid een dergelij-

ke situatie mee in de hand gewerkt. Adviezen 

die twee miljoen minder geven aan het NTG en 

twee miljoen meer aan de KNS - slecht gewerkt, 

Guy Cassiers: De druk om bij een 

gezelschap aan te sluiten wordt 

enorm groot, want er zijn haast geen 

mogelijkheden om als onafhankeli jk 

artiest samen te werken met een 

gezelschap. Projecten vormen de 

enige mogelijkheid, maar die subsidie-

pot is héél klein. Angels in America 

bij het Ro Theater was een project, 

maar waar kan ik in Vlaanderen 

iets op die schaal doen? 

goed gewerkt- , dat getuigt toch niet van visie. 

Beleid is toch meer dan punten geven? Waar-

om kan de Raad niet de wens formuleren dat 

er andere mensen in die instellingen komen? 

De minister doet er dan nóg zijn zin mee, 

maar blijkbaar durft men zelfs op het niveau van 

een advies zijn nek niet uitsteken. Men laat het 

liever aan de artiesten over om het met elkaar 

uit te vechten. Maar dat slaat veel diepere 

wonden dan de beslissing van een overheid. 

En wat meer is, het gaat hier niet om een 

particulier probleem van het NTG. Binnen en-

kele jaren rijst het probleem in de KNS of in de 

KVS. Nu sluiten die daar de ogen voor. Zolang 

de problemen zich elders afspelen, gaat het bij 

ons goed, lijkt men wel te denken. Maar de si-

tuatie is juist zo ziek kunnen worden omdat 

daar al lang andere mensen hadden moeten 

zitten. En het gaat dan niet alleen over de 

Blauwe Maandag Compagnie, maar ook over 

Ivo van Hove en eventuele anderen. Dan waren 

er dingen gebeurd. Ik ben ervan overtuigd dat 

die mensen er wel gaan komen, maar wan-

neer? En op welke manier? En zullen ze dan 

nog de push hebben om de dingen te doen die 

ze nu fantastisch zouden kunnen binnen dat 

kader? Voor mij gaat het niet in de eerste plaats 

om meer geld maar om de doorstroming, 

waardoor er daaronder dan ook weer dingen 

kunnen gaan verschuiven en nieuwe moge-

lijkheden worden geschapen. 

Wat de gebeurtenissen in het NTG betreft, 

zou elke buitenstaander het voorstel formule-

ren dat de Blauwe Maandag Compagnie nu 

heeft gedaan. De situatie zou er alleen maar op 

verbeteren, op artistiek vlak, maar ook op vlak 

van management en van tewerkstelling. Want 

voor elke ontslagen acteur komen er twee in 

de plaats. Er wordt altijd gereageerd vanuit 

een behoudsgezindheid. Men bekijkt wat ver-

dwijnt, maar niet wat de mogelijkheden zijn. 

Eigenlijk is dat dezelfde discussie als m.b.t. 

het Kaaitheater. Ook de sympathisanten van 

het Kaaitheater argumenteren veel te sterk 

vanuit wat het Kaaitheater gedaan heeft en 

niet vanuit de mogelijkheden die er zijn. Dat 

is naast de realiteit kijken. Tegelijk vergt een 

reflectie over het Kaaitheater nog meer creati-

viteit, gewoon omdat er geen voorbeelden zijn 

van hoe dergelijke organisaties adequaat kun-

nen doorgroeien. In elk geval toont de huidige 

situatie aan hoe het hanteren van de categorie 

als norm leidt tot een beleid van de grootste 

gemene deler. Maar eigenlijk hangt het wer-

ken vanuit de artiest niet samen met of je nu 

een kunstencentrum of een gezelschap bent. 

Ik zeg dus zeker niet dat we nieuwe structuren 

moeten gaan uitdenken. 

Etcetera: Zijn er volgens jou te veel structuren? 

Guy Cassiers: Ja, en ook te veel theaters. 

Het gaat om wat er in die theaters gebeurt. De 

hele stagnatie heeft volgens mij onder andere 

te maken met de volledig op zichzelf staande 

werkingen. Er zijn haast geen contacten tus-

sen kunstenaars, gezelschappen en organisa-

toren onderling, terwijl ik ervaar dat ze veel 

gemeenschappelijk hebben. Theaters zouden 

letterlijk ruimtes kunnen zijn waar die men-

sen elkaar ontmoeten, waar gezelschappen 

kijken naar elkaar en zoeken op welke vlakken 

ze elkaar kunnen helpen. 

Etcetera: Denk je dan aan een initiatief als 

De Onderneming, waarbij Maten, De Vereeni-

ging en Ryszard Turbiasz samen een subsidie-

aanvraag indienden als gezelschap? 

Guy Cassiers: Ja, maar het gebeurt alleen 

op de kleinste schaal. Ook op de grootste 

schaal zou dat moeten kunnen. De gezamen-

lijke productie van de Blauwe Maandag Com-

pagnie en Toneelgroep Amsterdam vorig sei-

zoen en de samenwerking tussen KVS en de 

Trust vond ik in die zin heel gezond. En het 

zou toch fantastisch zijn indien de grote losse 
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gezelschappen zoals de Blauwe Maandag Com-

pagnie, Toneelgroep Amsterdam en het Zui-

delijk Toneel tot een artistieke dialoog zouden 

komen en ze samen hun werk zouden tonen 

in het Lunatheater en op andere plaatsen. 

Etcetera: Daarnet pleitte je voor de produc-

tieve werking van het Kaaitheater. Zou die niet 

in het gedrang komen door een uitgebreide re-

ceptieve werking in het Lunatheater. Produceren 

vergt repetitieruimte en dus de beschikbaarheid 

van de zaal. 

Guy Cassiers: Dat probleem zou niet be-

staan indien er goede repetitiemogelijkheden 

op die schaal voorhanden waren. In se hoeven 

receptief en productief werken elkaar toch niet 

uit te sluiten. Misschien moeten al die mensen 

eens rond de tafel gaan zitten. 

Etcetera: In opdracht van Minister Martens 

voerde het Vlaams Theater Instituut een studie 

uit met als vraagstelling waarom het Vlaamse 

podiumkunstenlandschap vandaag minder toe-

gankelijk is voor nieuwkomers en pretendenten. 

Heb je het onderzoeksrapport gelezen? 

Guy Cassiers: Ja, en ik sta uiteraard achter 

de gemaakte keuzes: ontwikkeling, flexibiliteit, 

onderzoek,... Het is goed dat benadrukt wordt 

dat er op dit vlak veel te weinig gebeurt, maar 

de conclusies wekken de indruk dat er nieuwe 

mogelijkheden moeten worden gezocht. Ikzelf 

geloof niet in veranderingen dankzij extra voor-

zieningen en regelgevingen. Ik vind dat het 

bestaande voldoende mogelijkheden biedt. 

Alleen moet alles kritischer bekeken worden. 

Wat ik heel erg waardeer in het onder-

zoek, is het onderscheid dat men maakt tussen 

ontwikkelingen op het niveau van de artiest, 

van de organisatiestructuur en van het land-

schap. Het zijn drie verschillende elementen, 

die vanuit een onafhankelijke positie met el-

kaar zouden moeten kunnen functioneren. 

Maar vandaag de dag bepaalt het organisato-

rische in grote mate het artistieke. Een aantal 

belangrijke gezelschappen zoals Needcompany, 

Rosas en Jan Fabre hebben het ontwikkelings-

proces dat hen door het regulerend subsidie-

apparaat werd opgelegd, kunnen vermijden, 

mede dankzij het Kaaitheater dat internatio-

nale samenwerkingsverbanden mogelijk maakte. 

En dan is het toch wel schrijnend contradicto-

risch dat ze nu gepromoveerd worden tot ba-

ronessen en culturele ambassadeurs, terwijl ze 

groot geworden zijn door hier weg te lopen. 

Etcetera: Zijn er in het vri-onderzoek ook 

elementen waar je kritisch tegenover staat? 

Guy Cassiers: Een eerder klein punt, waar 

ik het bijzonder moeilijk mee heb, is waar 

men pleit voor experimenten binnen de be-

staande structuren. Ik vind het goed dat men 

het zoeken naar andere vormen stimuleert, 

maar niet als men dat hanteert als criterium 

voor de schouwburgen die daar handig ge-

bruik van maken als afleidingsmanoeuvre. Zo 

was Het Salon heel zinvol an sich, maar het is 

heel spijtig dat dergelijke dingen met subsi-

dies van het NTG moesten gebeuren. Op die 

manier wordt de discussie over de grote gezel-

schappen er niet klaarder op en worden jonge 

mensen misbruikt binnen de gevestigde struc-

turen. 

Etcetera: Welke rol speelt de pers in de ont-

wikkeling van het theater? 

Guy Cassiers: Eén van de redenen waar-

om ik zo blij ben met de Thersitesprijs is dat 

het een aanleiding is om het over deze achter-

Ze moeten niet noodzakelijk standpunten 

innemen, maar ze moeten vragen stellen: wat 

gebeurt er en waarom gebeurt dat nu? Door 

vragen te stellen zouden ze het anekdotische 

kunnen overstijgen en zouden er misschien 

ook standpunten gevormd worden. Het uit-

blijven van reacties, zoals we dat in de drie ge-

noemde gevallen hebben meegemaakt, zou in 

Nederland ondenkbaar zijn. Daar zouden de 

discussies misschien té publiekelijk uitgevoch-

ten worden, maar het zou in geen geval de 

revue passeren alsof er niets gebeurd was. 

Vlaanderen is zo dubbel. Aan de ene kant 

hebben we geen cultureel verleden en aan de 

andere kant worden we er constant mee ge-

confronteerd in termen van 'jij jonge snaak, je 

moest eens weten wat wij allemaal gedaan 

hebben nog voor je geboren was'. En in die zin 

worden we voortdurend beloond voor datge-

ne dat we ooit eens hebben gedaan, maar zijn 

er nooit de mogelijkheden voor de mensen op 

het ogenblik dat ze ze nodig hebben. 

Mar leen Bae ten 

Thersites, de Vlaamse Vereniging ter Bevordering 

van de Theaterkr i t iek , reikt s inds 1992 jaar l i jks 

een pr i js uit aan een product ie , een gezelschap, 

een indiv iduele kunstenaar of een persoonl i jk -

heid ui t de pod iumkuns ten . Het Noordstar fonds 

stelt een bedrag van 1 0 0 . 0 0 0 Bf. ter beschikking. 

Dit jaar bestond de jury ui t Geert Van der 

Speeten, Geert Seis en Mar leen Baeten. 

Guy Cassiers: (over Blauwe Maandag 

Compagnie en NTG) Eigenlijk had 

dit organisch doorgroeien van een 

gezelschap al veel eerder moeten 

gebeurd zijn, en niet alleen door toe-

doen van de twee partners, maar 

mede gesteund door een beleid. 

Waarom dat nu scheefgelopen is, is 

in de eerste plaats te wi j ten aan de 

afwachtende houding van de overheid, 

waarbij de Raad van Advies zeker niet 

vri juit gaat. (...) Ik vind dat de Raad 

hier een kans heeft laten liggen om 

de concrete gang van zaken te 

verheffen tot een polit iek item. 

liggende problematieken te hebben. Er zijn 

heel weinig plaatsen waar nagedacht wordt 

over het theater. Er is Etcetera, en ook het VTI 

doet wat in zijn mogelijkheden ligt... en zelfs 

daar wordt de kraan toegedraaid. Maar de 

kranten en tijdschriften nemen die verant-

woordelijkheid niet op. Nu valt er heel veel te 

zeggen over het gebrek aan respect dat deze 

media opbrengen voor hun journalisten. De 

omstandigheden waarin die mensen moeten 

werken en de lage financiële vergoeding zijn 

zeker cruciaal voor het probleem. Toch neemt 

dat niet weg dat ik kritiek heb op de enge ma-

nier waarop men in kranten en tijdschriften 

kijkt naar het theater. Neem nu de gebeurte-

nissen in het NTG, het Kaaitheater en het Stuc, 

daar wordt over geschreven alsof er niets aan 

voorafgegaan is. Dat gaat alleen maar over het 

hier en het nu. Ikzelf ben de laatste die een 

goed kader kan schetsen, maar ik verwacht het 

wel van de journalisten. 
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O f f - S i d e 

Heimwee naar hef Café des Arts 
Over de noodzaak van grensvervaging en hybriditeit in het artistieke bedrijf. 

Door Pascal Gielen. 

Iedereen zoekt een aanleiding om niet te feesten. 

(Jan Decorte, 1991:31-32) 

Decorte had het toen al goed begrepen. Waar 

is het plezier, de leute van theater maken en 

kijken gebleven? Van het afgelopen Neder-

lands-Vlaams Theaterfestival herinner ik me 

alleen de kilte en het sérieux rond enkele voor-

stellingen en debatten. Waar is het feest? Zelfs 

bij de afloop van wat een fe(e)stival heet, kon 

er geen fuif je vanaf. 

Iedereen lijkt wel de roots van zijn zo hoog-

gehouden medium vergeten. Dionysos, zegt u 

dat nog iets? Terwijl mannen en vrouwen voor 

de wijn en mekaar bezweken werd er gespééld. 

In de geestdrift en de vervoering van de wijn-

roes werd theater gebrouwen. Hier raakten re-

aliteit, religie en fictie mekaar nog probleem-

loos. Dus geen serieuze debatten over de 

maatschappelijke relevantie van theater. De 

publieke ruimte - een andere bestond niet -

was tegelijkertijd het toonbeeld van theater, 

dans en gewoon... leven. Elke alledaagse ge-

beurtenis kon in een roes omslaan in dansen 

en acteren. 

Waar is het feest? Het café is binnen het 

kunstenhuis compleet gedevalueerd onder de 

ernstig gefronste wenkbrauwen van menig 

theaterdirecteur. De brasserie wordt uitgege-

ven aan derden of gaat op z'n minst een eigen 

bestaan leiden, los van de artistieke equipe. De 

informele cultuur ebt weg in vergaderzalen en 

repetitieruimtes, ver van de alledaagse anek-

dote. Vanaf nu wordt de artistieke bedrijvig-

heid besproken onder collega's en niet meer 

onder vrienden. Eén van de belangrijkste bron-

nen van het kunstbedrijf lijkt daarmee uit te 

drogen: de roes van het vertier. 

Nochtans is de brasserie de ideale vermen-

ger van de artistieke bedrijvigheid met het 

schijnbaar triviale. Hier gaat de grens tussen 

hoog en laag, tussen kunst en 'populair' verva-

gen. De zaal van vertier vormt het niemands-

land tussen binnen en buiten, tussen het artis-

tieke en het alledaagse. De toeschouwer krijgt 

er terug zijn stem die verder reikt dan zijn ap-

plaus. Tussen pot en pint kan de criticus er 

zijn vragen kwijt. En in de late uurtjes wordt 

de toeschouwer eventjes kunstenaar en de cri-

ticus even programmator. Het carnavaleske van 

het feest schudt rollen en posities stevig door 

mekaar. Dan vallen er nog eens rake woorden. 

Maar dan komen we ook het dichtst bij de fic-

tie van dans en theater. 

De publieke plek heeft in het verleden nog 

meer (artistieke) diensten bewezen. Ooit vorm-

den de Salons, Coffee Shops en Tischgesell-

schaften de alternatieve tegenpool voor de door 

de academie opgelegde artistieke codes. In de 

brasserie werden de eerste aantijgingen gefor-

muleerd tegen het vastgelegde decorum van 

kerk of heerser. Voor wie het vergeten zou zijn: 

het was op deze plek dat de discussies stevig 

gingen afwijken van het opgelegde vocabula-

rium; het was hier dat het artistieke bedrijf 

voor de eerste maal haar autonomie opeiste. 

Maar ook de publieke opinie vond haar onaf-

hankelijke stem in kranten en tijdschriften: de 

kritiek werd op deze plaats geboren. 

Door de tijden heen vormden de zalen van 

vertier het ideale decor voor ontmoetingen en 

debat. Ze waren voor menig kunstenaar een 

geliefkoosde inspiratiebron: de impressionisten 

bediscussieerden er hun geschilder, Wilde putte 

heel wat woorden uit de mooie mannen die 

hij er observeerde, Canetti ontmoette er Biecht, 

Dali sprak er Mick Jagger, Baudelaire ontwik-

kelde er zijn moderniteitsbegrip,... en onlangs 

zag ik Lieven De Cauter driftig krabbelen in 

taverne Le Coq. Zou hij hier zijn Archeologie 

van de kick hebben geschreven? 

Tegenwoordig worden discussies echter op 

de verkeerde plaats gevoerd. Droge bureaus of 

steriele vergaderruimtes zorgen voor weinig 

animo. Hun formeel karakter legt daarenboven 

het dispuut aan banden. Het kritisch vertoog 

lijdt er aan een wansmakelijke institutionali-

seringsepidemie. Niemand durft nog vrijuit 

spreken of even zweven boven zijn positie. 

Theaterdirecteuren, beleidsverantwoordelijken 

en andere belanghebbenden verdedigen ver-

krampt hun eigen zaak waardoor elke open 

discussie vastloopt. Elke uitspraak lijkt direct 

kwantificeerbaar in Belgische franken. De boek-

houder gaat steeds meer doorwegen in het ar-

tistieke discours. Dus alles wordt vanaf nu 

goed afgewogen, elke stellingname wordt net-

jes op voorhand bepaald. Zo loopt het dispuut 

binnen correcte banen, maar het wordt daar-

door onnoemelijk saai in zijn voorspelbaar-

heid. Het rational-choice-denken verbiedt elke 

creatieve uitspatting. Het kritische vertoog ver-

dwijnt vanaf nu in een strategisch spreken. 

Ook dat bewees het laatste Theaterfestival. 

Het café is echter nog één van de weinige 

plaatsen voor discussie of commentaar. Hier 

durft nog af en toe iemand echt iets zeggen; al 

spreekt men er tegenwoordig ook met enige 

voorzichtigheid. Maar het gesprek kan er nog 

ontsporen. 

Ve ldbevu i l e r s 

Het café maakt de grens tussen het artis-

tieke en het alledaagse flou, maar in de Kunst-
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zwervers, zigeuners, staatlozen, migranten, 

maar ook door kunstenaars. Al deze figuren 

hebben één ding gemeen: in hun hybriditeit 

zijn ze niet te claimen, ze zijn ondefinieerbaar 

voor de sector. Het is juist omdat de Beurs-

schouwburg op dit braakliggende terrein op 

zoek gaat voor haar artistieke programmatie 

dat ze deelt in haar onvatbaarheid. 

Zowel Decorte als de Beurs hybridiseren 

de geconventionaliseerde grens tussen het bin-

nen en het buiten van de artistieke sector. 

Door hun dubieuze lidmaatschap (of moeten 

we juist spreken van een dubieus niet-lid-

maatschap?) brengen ze alterniteit binnen het 

artistieke bedrijf. Ze brengen de onverwachte 

en voor velen ongewenste mogelijkheid tussen 

kunst en niet-kunst wat leidt tot intense con-

troverses. Door die ambivalente positie stellen 

ze juist de culturele hegemonie in vraag. Zo 

stelt bijvoorbeeld Spoken Word (een program-

ma waarbij vooral rockmuzikanten zoals Nick 

Cave, Henry Rollins, Blixa Bargeld een perfor-

mance geven die los komt te staan van hun 

normale repertoire) de problematische afba-

kening van een categorie als 'theater' aan de 

kaak. Het zegbare, de begrenzing van het dis-

cours over podiumkunsten, wordt voortdu-

rend in vraag gesteld. 

Zoals de grensvervaging in de brasserie 

vervullen veldbevuilers als de Beursschouw-

burg of Decorte een cruciale rol voor het artis-

tieke bedrijf. Louter door hun aanwezigheid, 

plaatsen ze op zijn minst een kritische kantte-

kening bij de routine-mechanismen die dit 

wereldje draaiende houden. Ze vragen voort-

durende verantwoording van waar we mee 

bezig zijn. Het café in het kunstenhuis doet dit 

door het artistieke en het alledaagse binnen 

haar muren te confronteren en aan een (soms) 

kritisch vertoog te onderwerpen. Of het nu 

gaat om de kunstenaar, de ambtenaar, de buur-

vrouw of de vrouwenloper, ze feesten er bin-

nen dezelfde muren. En soms hoor je er nog de 

- in ogen van sommigen - naïeve, maar daar-

om niet minder doortastende vraag: Waarom 

al dit 'kunstgedoe'? De Beursschouwburg be-

werkstelligt dezelfde kritische noot met haar 

voortdurende grensspelen tussen podium-

kunsten en het leven in de Brusselse straten. 

Het Beurscafé is daarenboven nog één van de 

weinige dat door de artistieke leiding erkend 

wordt als een vitaal orgaan binnen haar wer-

king. Misschien is het wel op deze plaats dat 

die ene Brusselse hofnar in zijn roes vergat of 

hij nu in Sterrenwacht, het parlement of het 

theater stond te prediken. Hem was het alle-

maal eender: 'alles één groot toneel!' 

Pascal G ie len 

(voor Tony) 

Bibl iograf ie: 

J. Decorte, Portrai t de théât re, 1 9 8 5 - 1 9 9 0 , 

Bert Bakker, Amsterdam, 1 9 9 1 . 

P. Bourdieu, De regels van de kunst. Word i ng en 

s t ruc tuur van het l i teraire ve ld , Van Gennep, 

Amsterdam, 1 9 9 4 . 

D. De Geest, L i teratuur als systeem, l i te ra tuur 

als vertoog, Peeters, Leuven, 1 9 9 6 . 
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Info en reservaties : 
Cultureel Centrum Gildhof 
Sint-Michielstraat 9, 8700Tielt 
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K A A I T H E A T E R 1 9 9 6 - 1 9 9 7 
f 

Seizoen na seizoen kan je bij het Kaaitheater het werk volgen 

van choreografen als Anne Teresa De Keersmaeker en Meg 

Stuart, regisseurs als Jan Fabre, Jan Lauwers, Guy Cassiers, 

Peter van Kraaij , Lucas Vandervost en Jan Ritsema, groepen als 

Tg Stan en Maatschappi j Discordia, muziekensembles als Jos 

van Emmerseel & Anima Eterna, Ictus en Blindman. Elk seizoen 

ook kan je 'nieuwkomers' ontdekken, b.v. in de nieuwe reeks 

Studiowerk. 

I D Z i i 1 2 U J T J 

gratis als je t ickets bestelt. Zoniet 

;n bijdrage van 100 fr. gevraagd. 

Cj==F J = ! / ' J = J ] ' J ] £ J U J T 

t ickets zijn goedkoper dan je zou denken. Een groot abonne-

ment bijvoorbeeld (10 produkties naar eigen keuze) heb je vanaf 

2400 fr. Heb je recht op reductie (-26, 60+, werkloos, mindervali-

de, werkzaam in de theatersector) dan heb je een groot abonne-

ment vanaf 1500 f r of 150 fr. per t icket. Minder dan de prijs van 

een bioscoopticket! 

h ' i L = A ÜÜMl]J = =ï:_ 

je je abonnement bestelt vóór 1.9.96 krijg je een fraai cadeau: 

;en portfolio met 10 Rosasfoto's van Herman Sorgeloos, In de 

eenzaamheid van de katoenvelden van Bernard-Mar ie Koltès of 

een compilat ie-cd van Jos van Immerseel & Anim Eterna. 

aijjiijuj 2, 'J ODD 

[ S I D2/2U'J '3i 

Hel Keiïftealet woidt gesubsidieerd door hel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Edrr.ioistiatie rooi de IressL -Je 

VleaEua Geeïc-e(i3tbtpscommiEsiB van hel Brussels Hoofdstedelijk Ge.vest, de Slad Drostel en d? Nationale fj»ton{. 

Hoowipoeïof is de Kredietbank. Mediasponsors lijn Knack. De Morgen en Radio 3. 
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M a n i f e s t 

Bijna niemand gaat nog uit vrije wi l naar het theater. 

Dirk Opstaele, artistiek leider van Ensemble Leporello, 

trekt van leer tegen theatermakers die 

de schijn redden 
met schijntheater gemaakt voor een schijnpubliek 

en tegen de profeten van de zogenaamde authentici tei t . 

Dit tijdschrift wordt uitgegeven voor mensen 

die nog naar het theater gaan, dus voor bijna 

niemand. Zelfs ik, die in een 'kunstminnend 

milieu' leef, ben omringd door types die met 

moeite vijf keer per jaar de weg naar een thea-

terhuis vinden - en meestal vervelen ze zich 

daar nog ook. Dat theaterhuis namelijk heeft 

zijn aloude, bijna mystieke en diepmenselijke 

betekenis verloren, zijn tribune is verworden 

tot een helling van verveling, plaatsvervan-

gende schaamte, ergernis, afschuw... De cinema 

en de tv die wél nog volk trekken, die wél nog 

ontroeren, aanstoot geven of vermaken, en 

die, ogenschijnlijk zoals theater, menselijke fi-

guren ten tonele voeren, lijken de klus nu te 

klaren. Diezelfde mensen die mij omringen 

zien zonder dat zij er erg in hebben een vijftal 

films per week - dat is nogal wat anders dan 

vijf voorstellingen per jaar. Eén van de gevol-

gen hiervan is dat men (zowel toeschouwers 

als podiumkunstenaars) het theatergaan en 

het theatermaken is gaan verwisselen en ver-

warren met het bioscoopbezoek en de cine-

matografie, de theaterzaal met de bioscoop, 

het toneelspel - dat ruimte maakt - met het 

cameraspel - dat ruimte bewoont. In zekere 

zin is die overgang, die verloedering van het 

theater begonnen met het ontstaan van de-

cors. Het locatietheater, met echte decors, is 

een typisch voorbeeld van die misvatting. Of 

de cinema nu schuld heeft of slechts symp-

toom is, het uitsterven van de theaterganger 

en de verkeerde verwachting ten aanzien van 

de theatervoorstelling hebben bijgedragen tot 

de monsterlijke vergroeiing die vandaag de 

dag podiumkunst heet. 

Let op, die overgang begon al voor het begin 

van deze eeuw. Beetje bij beetje werden de ter 

plaatse, 'met de hand' gemaakte taferelen ver-

vangen door in serie gekloonde, perfect her-

haalbare projecties van taferelen. Een steeds 

opnieuw te volvoeren (en te hermaken) daad 

werd verward met een gebruiksvoorwerp, een 

zich adresserende daad verwerd tot een gedrag 

dat zich, als een ding, laat bekijken. De in 

sommige verkalkte koppen nog nagloeiende 

Stanislavskiaanse esthetiek is daar een uitwas 

van. Maar ook de roep naar het 'niet spelen', 

naar het 'zichzelf zijn op scène', ook de angst 

voor projectie, voor illusie, voor esthetiek en 

onmiddellijk genot zijn stuiptrekkingen van 

die reformatie. 

Bon, dit alles in zoverre men nog kan 

spreken van een theaterpraktijk want, vergeet 

het niet: bijna niemand gaat nog uit vrije wil, 

uit lust of verlangen naar een gewone, anonie-

me, rechte theatervoorstelling zonder intellec-

tuele voorwendsels, goede bedoelingen, eigen-

tijdse alibi's of wat dan ook waarmee theater 

vandaag wordt aangesmeerd. Podiumkun-

stenaars bleven en blijven nog wel theater spe-

len, maar dit gebeurt voor een publiek dat zich 

aandient uit nostalgie, uit traagheid, of om-

wille van de mondaine ceremonie voor en na 

de voorstelling. Of - en daar wil ik het over 

hebben - omdat dat publiek er op professio-

nele, collegiale, pedagogische, familiale (?) of 

financiële manier bij betrokken is. Kortom: 

het is al lang gedaan met de echte, noodzake-

lijke, levende podiumkunst. Blijft over een ge-

subsidieerde, geïnstitutionaliseerde ambtena-

rij die een schijnpubliek nodig heeft om de 

schijn te redden, en in zekere zin wordt dat 

publiek nog betaald ook om te komen kijken. 

Om zich als podiumkunstenaar recht te hou-

den, vandaag de dag, is niet het echte publiek, 

maar he| zootje apparasjiks, programmatoren, 

productieleiders en opperhoofden van kun-

stencentra van tel: die, en hun hele hofhou-

ding van vleiers, snobs, napraters, subsidieja-

gers, academische en journalistieke herkauwers, 

die moet men, als podiumkunstenaar, verlei-

den, behagen, om de vinger winden. En denk 

vooral niet dat die verleiding op de scène ge-

schiedt want dat talent, de kunst om aandacht 

en ontroering te kweken bij een aanwézig pu-

bliek, wordt niet gewaardeerd, wordt vergeten, 

gaat verloren. Foto's, catalogi, dossiers, pro-

ductievergaderingen, videocaptaties, voor- en 

nabesprekingen, colloquia, panelgesprekken, 

conceptuele en dramaturgische uitvluchten: 

daarmee wordt het pleit gewonnen, of verloren. 

In deze kunstmatige biotoop van inteelt en 

dwalingen leeft een monsterlijke fauna. 

In de eerste plaats is er de oude garde, die 

van de conservatoria en de grote huizen. U 

kunt zich indenken hoe vadsig die vedetten er 

soms bijlopen, voorzien van hun schijnheilige 

geloofsbrieven, a priori of a posteriori gerecht-

vaardigd door hun diploma en de blabla van 

de huisdramaturg, in vaste dienst, dik betaald 

en genoeglijk luisterend naar zichzelf en de hun-

nen terwijl ze hun peperdure routine opvoeren. 

Maar bon, hun publiek is toch al bijna dood 

(of blind en doof) en zijzelf gaan binnenkort 

met pensioen - over hen gaan we niet weer 

beginnen. 

Naast die gevestigde podiumverslijters is 

er de nieuwe generatie, de zogenaamde tegen-
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stroom, bestaande uit malcontenten, diege-

nen die zogezegd hun buik vol hebben van 

'zo'n oubollige theaterpraktijk'. Het gaat hier 

over een volkje betweters en vermeende ver-

nieuwers die, toen zij de theaterwereld betra-

den, vol afschuw ontdekten in wat voor senie-

le bedoening de theaterpraktijk was ontaard. 

Die burgerlijke, gezapige toneelspelerij was 

wel het laatste wat zij verwachtten toen zij -

tientallen jaren geleden - hun geschilder, hun 

geschrijf, hun gefilm verlieten en op het podi-

um klommen of theater gingen organiseren. 

Het is op dat moment dat een theaterhaat 

werd geboren, tegelijkertijd met hun theater-

kunst - en dat kon, want een echt publiek be-

koren was allang niet meer nodig. Stel u nu die 

nieuwe podiumkunstenaar voor, geboren in 

een tijd die geen echte podiumkunst meer kent: 

diep in zijn binnenste beschaamd en gedegou-

teerd over zijn schanddaad gaat hij op het po-

dium staan, vol excuses en gelul om dat staan 

in de schijnwerpers goed te praten. Stel u een 

podiumkunstenaar voor die, vergetend dat 

theater een vorm van goed praten is, denkt dat 

podiumkunst goedgepraat moet worden en 

die beweert dat hij niet speelt, of dat hij slechts 

voor zichzelf speelt, dat hij maar een middel is 

voor een eerder geschreven tekst, een doorge-

ver van ervaringen, een weergever van 'een 

werkelijkheid', kortom, dat hij het over iets 

heeft. Bovendien, zo beweert hij, doet hij dat 

niet om de toeschouwer te plezieren, vooral 

niet, hij doet het omdat het moet, omdat de 

goede zaak hem verplicht, of, bij gebrek aan 

goede zaak, omdat hij zichzelf is, vrij van iede-

re vorm van behaagzucht, onafhankelijk van 

toekijkende ogen, een podiumkunstenaar die 

zijn schijnpubliek wijsmaakt dat hij, al is hij 

saai, eerlijk is en, al is hij fascinerend, hij dat 

niet bedoelt! Stel u dus die Tartufferie voor 

die, concurrerend met de oude garde, het sub-

sidiërende Versailles aanpraat dat er een ander 

'kijkgedrag' wordt ontwikkeld, gelijkend op 

het kijkgedrag dat bij de beeldende kunsten 

past (je mag kijken waar je wil, wanneer je wil, 

en je mag ook naar buiten om een pintje 

gaan), of dat lijkt te passen bij de bioscoop- en 

videopraktijk. Dat 'slecht zijn' moet kunnen, 

dat prestatie- en premièredwang uit den boze 

zijn, dat er 'veel tijd' (lees: veel geld) nodig is 

om zonder 'productiedwang' te kunnen expe-

rimenteren, onderzoeken, improviseren (lees: 

geen moer uit te richten). Dat de themata, het 

'werkproces', de onderwerpen, de acteurs als 

'authentieke persoonlijkheden' belangrijk zijn, 

dat de tekst, de inhoud belangrijker is dan die 

zo ontwende, geminachte, verafschuwde, ge-

vreesde poppenkastkunst, die al te lichte, naar 

het oudste beroep riekende, oudste kunstvorm: 

die kuren van een acteur voor zijn publiek. 

Ziehier de podiumkunstenaars die, uit angst 
om als komediant door de mand te vallen, of 
uit sluwheid om in de gratie te komen, zich 
proberen te verstoppen op de scène: zij hou-
den hun masker a.h.w. op de rug, camoufleren 
hun komedie met een vermeende waarheid of 
met een ander goed in de markt liggend voor-
wendsel. Het lijkt er wel op dat zulke prote-
stanten erop uit zijn om het theater voor eens 
en voor altijd te kelderen, en dat unieke van 
deze suggestietechniek te deporteren, gelijk te 
schakelen met andere, toelaatbare kunsten. Zij 
zijn eraan toe om die o zo schaamteloze pros-
titutie des geestes te vervangen door een zedi-
ge onanie, en in plaats van te verrukken, staan 
ze te rukken. 

Het motief tot deze moraal is diametraal in te-

genspraak tot haar principe want aandacht en 

présence hebben met echtheid niets te maken. 

Door theatermakers met 'echtheid', 'waarheid' 

en 'goedheid' om de oren te slaan verplicht 

men hen net niet te doen wat in hun aard ligt 

en waar ze groot in zijn: de illusie te verheerlij-

ken en vergetelheid te schenken. Men dwingt 

hen tot ontnuchtering i.p.v. tot vervoering, 

om 'zichzelf' te spelen - alsof zo'n 'zelf' ook 

maar zou bestaan! In één woord: men dwingt 

hen tot artistieke oneerlijkheid. Ha, 'echtheid' 

op de scène, 'authenticiteit' voor de ogen van 

honderden toeschouwers, ha, de levensgrote 

decors, de echte rekwisieten, het echt lopend 

water, de flakkerende vuurtjes en (al even flak-

kerende) televisieschermen, ha, dieren en kin-

deren, motorisch en mentaal gestoorden, war-

me maaltijden, geschreeuw, ontlasting, salon-

dansen (o ja), meppen in het gezicht en bloed, 

zwaartekracht en brekend glas, locatietheater 

en auto's, daglicht en geslachtsdelen, Green-

wichtijd, actualiteit, hedendaagsheid, ha, het 

moderne, het naast de kwestie! Waar in gods-

naam is het theater tout court, het theater uit 

tijden dat er nog een publiek was dat verveling 

onverbiddelijk bestrafte, waar is de theater-

voorstelling van altijd? 

Want daarin maak ik me sterk: het gebeu-

ren tussen een podiumkunstenaar en zijn pu-

bliek is een tijdloos tijdbedrijf - in tegenstel-

ling tot de voorwerpen van de beeldende kunst 

(en ook een film is uiteindelijk een voorwerp) 

die, doordat zij lang nablijven, historisch wor-

den. Zo nooit de theatervoorstelling die een 

daad is, geen ding, en die slechts dunne lucht 

achterlaat. Zo vluchtig als de theatervoorstel-

ling is, zo eeuwig is zij, in essentie onverander-

lijk, verbonden met de oudste, diepste zielsbe-

wegingen van de mens. Oef! Want de reactie-

snelheid van het menselijk gedrag, de opmaat, 

suspens, pointe van de vertelling, de timing 

van het komische en de spanningsboog van de 

tragiek zijn van altijd. De beat van de hartslag, 

het andante van de wandelpas, de frasering 

van de ademhaling, de sprong van verbazing, 

de epidemische werking van emotie, de zoete 

schokgolf van de lach, al die onstuitbare meta-

morfosen van een schouwende geest: van 

immer en altijd! Zo eenmalig een theatervoor-

stelling slechts tijdens zichzelf bestaat, zo eeuwig 

zijn haar wetten van aandacht (vanuit de don-

kere zijde) en présence (vanop het podium). 

Tijden veranderen, timing niet. De beeldende 

kunsten, de tekst en de cinematografie hebben 

geen acute aandacht nodig, zij 'verdingen' hun 

creativiteit en blijven opgezadeld met voor-

werpen die, als kunst, vastgeschroefd zitten op 

de lopende band van het historische, verge-

lijkbaar met, reagerend op, zich ontwikkelend 

vanuit, onderhevig aan de kunst- en cultuur-

productie van vorige tijdperken, scholen, ten-

densen, modes, smaken. Een ijdele dwaling 

(of een leugen) om te beweren dat dit voor het 

drama (voor 'de handeling' dus) ook opgaat. 

Het oerverhaal van vechtende, vliegende, val-

lende mensen sluimert al sinds het paleolithi-

cum in 't merg van elke toeschouwer - aan de 

podiumkunstenaar de kunst om er avond na 

avond weer leven in te blazen. 

De Groot inqu is i teur 
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L u i s t e r e n naar wie niet wordt gehoord 

Deze tekst is de herwerkte versie van een lezing die Marianne Van Kerkhoven gaf 

in deSingel te Antwerpen op 16 november 1996 als inleiding 

op de voorstell ing Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui van Bertolt Brecht 

door het Berliner Ensemble, de laatste regie van Heiner Muller. 

Zij staat stil bij het fenomeen 

politiek theater 
dat vandaag een comeback beleeft en verbindt het met zijn tradit ie 

en voorgeschiedenis. 

Biecht en politiek theater: ze worden in onze 

hoofden en in het discours van de theaterge-

schiedenis vaak bijna als synonieme begrippen 

gehanteerd. Biecht is echter niet de 'uitvinder' 

van het politieke theater; hij is zeker niet de 

eerste geweest die getracht heeft om aan maat-

schappelijke problemen en mechanismen vorm 

te geven op een theaterscène. 

Men kan zich de vraag stellen of het theater 

met zijn elke avond - hier en nu - levende dia-

loog tussen een publiek en een scène niet bij 

uitstek en altijd een van die plekken is in de 

maatschappij waar een 'politieke overdracht' 

kan plaatsvinden. Dergelijke uitspraken zijn 

echter te algemeen en leiden ons te ver. We 

moeten ergens een beginpunt bepalen. Het 

ontstaan van de arbeidersklasse b.v. en in het 

kielzog daarvan het ontstaan van een theater 

van 'linkse' signatuur, het opduiken van au-

teurs en theatermakers die partij kozen voor 

allerlei vormen van emancipatie (ook die van 

de arbeidersklasse), die trachtten taboes te door-

breken, die onrechtvaardigheid of onderdruk-

king aanklaagden. 

Politieke aandacht kan zich op indirecte, sub-

tiele wijze in teksten en/of voorstellingen nes-

telen; kunst kan politiek zijn door wat ze als 

kunst teweegbrengt. De ontrafeling van deze 

problematiek vraagt om een wijdlopiger be-

toog: we willen ons hier echter concentreren 

op dat theater dat op expliciete wijze maat-

schappelijke thema's aansnijdt. Sommige van 

deze 'uitgesproken politieke' theatermakers -

zoals bij voorbeeld Brecht - beriepen zich op 

het socialisme of namen zelfs het marxisme 

zowel in zijn filosofische als in zijn economi-

sche consequenties als denkkader en uitgangs-

punt. 

Het n a t u r a l i s m e 

De industriële revolutie van de negentien-

de eeuw bezegelde het ontstaan van een arbei-

dersklasse; de economische en sociale structu-

ren in de maatschappij ondergingen op dat 

moment ingrijpende wijzigingen; de weten-

schap en haar technologische toepassingen 

namen een ongekende vlucht; op alle niveaus 

werd het denken van de mens ondersteboven 

gehaald. Marx, Darwin en later Freud intro-

duceerden een ideeëngoed dat het nieuwe thea-

ter van de laatste decennia van de negentiende 

en de eerste decennia van de twintigste eeuw in 

hoge mate zou voeden en beïnvloeden. Ibsen, 

Strindberg, Hauptmann, Gorki e.a. ontwik-

kelden op dat ogenblik een dramaturgie waar-

in een hele reeks taboes en/of maatschappelij-

ke problemen aan de orde werden gesteld. 

Dat Nora, het hoofdpersonage in Ibsens 

Het Poppenhuis (1879) aan het eind van het 

stuk haar man verlaat, verwekte schandaal 

toen haar verhaal voor het publiek werd ge-

bracht. Voor de opvoering ervan in Duitsland 

werd Ibsen zelfs verplicht een ander slot te be-

denken. Spoken (1881), waarin Ibsen onder-

werpen als syfilis, overspel, vrije liefde, incest 

en euthanasie aanraakte en waarbij hij b.v. 

over vrije liefde of euthanasie voor die tijd zeer 

liberale standpunten innam, werd gedurende 

enkele jaren van de Europese podia geweerd 

en bij zijn uiteindelijke opvoering op moreel-

politieke gronden afgekraakt. In Ibsens stuk-

ken duiken nog niet veel arbeidersfiguren op; 

wel heeft hij diverse pogingen ondernomen 

om aan dat andere 'nieuwe personage', nl. de 

industrieel, gestalte te geven: Karsten Bernick 

b.v. in Steunpilaren van de Maatschappij (1877) 

is een schets van een figuur die Ibsen twintig 

jaar later zou uitwerken tot de visionaire, maar 

in zijn droom mislukte John Gabriel Borkman. 

Strindbergs Freule Julie waarin klassestrijd 

en seksuele oorlog tussen man en vrouw a.h.w. 

een duel aangaan, werd in 1892 in Otto Brahms 

Freie Bühne in Berlijn wegens hevig protest 11a 

één vertoning afgevoerd. In datzelfde theater 

had de Duitse dramaturg Gerhart Hauptmann 

reeds eerder een reusachtig schandaal verwekt 

met zijn Vor Sonnenaufgang dat zich afspeelt 

in een mijnwerkersmilieu en gedeeltelijk in 

het dialect geschreven was. Hauptmann is één. 

van de eersten geweest die zeker in zijn be-

kendste stuk De Wevers een poging onderno-

men heeft om arbeiders te tekenen; hij bena-

derde hen bovendien niet als enkelingen maar 

trachtte hen 'als klasse' op de scène te brengen. 

Voor een publiek dat gewend was op het to-

neel een met beschaafde figuren gevuld bur-

gerlijk salon aan te treffen betekende dit een 

ware schok. Cyriel Buysses Het Gezin van Pae-

mel (1903), waarin vanuit een grote sociale be-

wogenheid het boerenmilieu en de adel gete-

kend worden tegen een achtergrond van/ in 

een confrontatie met de arbeidersstrijd, schrijft 

zich thematisch en stilistisch in in diezelfde 

beweging van naturalistisch theater, waartoe 

ook Ibsen, Hauptmann en de vroege Strind-

berg behoren. Dit naturalistische theater zag 

de mens als gedetermineerd door erfelijkheid 

én sociale omstandigheden. Het benaderde de 

wereld als een kenbaar geheel dat mits een 

doorgedreven documenteringswerk tot in zijn 
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L Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui - Berliner Ensemble/ 

Brigitte M. Mayer 

kleinste details op realistische wijze beschreven 

kon worden. Aan de toeschouwer van dit thea-

ter werd gevraagd te geloven in wat hij zag, op 

te gaan in wat op de scène gebeurde. In de ge-

speelde taferelen wilde men zo'n graad van 

echtheid bereiken dat het publiek de indruk 

kreeg door een toevallig weggehaalde 'vierde 

wand' in de toneelkamer naar binnen te kijken. 

De geschiedenis van het naturalistische 

theater van het einde van de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw is in feite één 

groot gevecht geweest om een publiek te over-

tuigen, zowel van een hele reeks nieuwe maat-

schappelijke denkbeelden als van een nieuwe 

scène-esthetiek én - daaruit voortvloeiend -

een nieuw kijkgedrag. 

Het Russische s t r i j d thea te r 
Toen in 1917 de revolutie in Rusland uit-

brak en de arbeidersklasse er via de bolsjevis-

tische partij van Lenin aan de macht kwam, 

kozen een hele reeks kunstenaars de kant van 

het nieuwe regime. Eén van hen was Vsevolod 

Meyerhold, voormalig regisseur aan het voor-

malige keizerlijke theater en leerling van Sta-

nislavski. In 1920 werd hij leider van de thea-

terafdeling van het Volkscommissariaat voor 

Opvoeding; in die hoedanigheid zou hij het 

hele theaterleven van de Sovjet-Unie trachten 

te reorganiseren. Hij bond de strijd aan met 

het naturalistische theater van zijn voorgan-

gers: het 'oude politieke theater' moest vernie-

tigd worden om plaats te maken voor het 

nieuwe. Meyerhold ervoer de minutieuze mi-

lieuschilderingen van het naturalisme als ste-

riel; hij was niet geïnteresseerd in teksten 

waarin de innerlijke roerselen van personages 

werden uitgerafeld; het theater moest zich 

openen op de wereld; het moest de maatschap-

pij en haar politieke dynamiek laten binnen-

stromen. Om aan zijn antinaturalistisch thea-

ter gestalte te geven, ging hij op zoek naar bruik-

bare elementen in het theatrale erfgoed van 

alle landen en alle tijden; hij reconstrueerde 

technieken van het volkstheater, hij ontleende 

elementen aan de Commedia dell'arte, aan de 

goochelaars van de Russische jaarmarkten, aan 

het theater van het verre Oosten, aan het circus 

en het cabaret; hij gebruikte maskers en uit-

vergrotingen; hij schonk de acteur zijn licha-

melijkheid en zijn beweeglijkheid terug, enz. 

In de eerste jaren na de revolutie beleefde 

het theater in Rusland net als de andere kun-

sten een ware uitbarsting van creativiteit zo-

wel bij professionele theaterkunstenaars als in 

amateurgroepen. Eén van de lacunes waar-

voor Meyerhold echter geen oplossing kon 

vinden was het ontbreken van valabele thea-

terteksten waarin de nieuwe politieke proble-

matieken aan de orde werden gesteld. Enkele 

stukken van Maiakovski niet te na gesproken, 

bleef de politieke theaterliteratuur van kort na 

de Russische revolutie aan bloedarmoede lijden. 

Dui ts land : P iscator en Brech t 
Diezelfde kreet van Meyerhold 'geef mij 

waardevolle politieke theaterteksten' was ook 

te horen bij de Duitse regisseur Erwin Piscator 

die in Berlijn in de jaren twintig aan zijn Prole-

tarisches Theater bouwde; in zijn diverse soms 

sterk revue-achtige ensceneringen werden vaak 

filmfragmenten geïntegreerd, documentaire 

sequensen die de toeschouwer dwongen tot 

een ander kijkgedrag: Piscator vroeg niet dat 

ze zouden geloven in de realiteit van wat er op 

de scène gebeurde, maar dat ze stelling zouden 

innemen m.b.t. de échte maatschappelijke 

werkelijkheid die - o.a. via die filmbeelden -

in het theater binnendrong. Op de vlucht voor 

het dreigende fascisme week Piscator naar de 

USA uit (na eerst een tijd in de USSR te hebben 

gewerkt). Toen hij na de oorlog in Duitsland 

terugkeerde vond hij wat hij zolang gezocht 

had: een hele reeks teksten van een nieuwe ge-

neratie Duitse auteurs zoals Peter Weiss, Rolf 

Hochhuth, Heinar Kippkhardt, Tankred Dorst 

e.a. die politieke items behandelden en aan 

hun schriftuur een uitgesproken documentai-

re dimensie gaven. 

Ook Brecht was na wo 11 uit de USA naar 

Duitsland teruggekeerd waar hij in 1949 het 

Berliner Ensemble oprichtte (Oost-Berlijn). Het 

overgrote deel van zijn oeuvre had hij echter 

reeds voor of tijdens de oorlog geschreven. 

DeraufhaltsaineAufstiegdesArturo Ui (De stuit-

bare opkomst van Arturo Ui) dateert van 1941. 

In het stuk wordt in een parabelomzetting 

- het speelt zich af in Chicago in een gangster-

entourage - in diverse 'staties' beschreven hoe 

Hitier aan de macht kwam. In deze Ui maakt 

Brecht zoals vele van zijn voorgangers in het 

politieke theater gebruik van populaire the-

atrale vormen: in dit geval de musical en de 

clownerie. Chicago blijkt niet ver van Broad-

way te liggen; het glitterspektakel met zijn groot 

vertoon wordt een metafoor voor het over-

bluffende spektakelkarakter van de publieke 

verschijningsvormen van Hitiers nazisme. 

Brechts Hitler/Ui 'speelt een rol in de open-

baarheid', wordt letterlijk opgevoerd als ac-

teur, als politieke clown. In die zin wordt de 

sequens waarin Ui een acteur vraagt hem te 

leren hoe te spreken en zich te gedragen in het 

openbaar (dit gegeven gaat terug op reële fei-
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ten uit Hitiers biografie) een sleutelscène. Niet 

alleen verwijst Biecht hiermee naar een evolu-

tie in het politieke bedrijf dat zich letterlijk 

vanuit een 'opgezet spel' naar de buitenwereld 

presenteert; de leugen wordt geënsceneerd; 

maar ook geeft deze scène een kijk op een evo-

lutie in opvattingen m.b.t. het acteren. 

Meer dan wie ook had Biecht nl. begrepen 

dat een mogelijke politieke impact van het 

theater niet alleen te maken had met een dra-

maturgie, met hoe teksten geschreven waren, 

maar ook met een manier van acteren, met 

hoe met die teksten op een scène werd omge-

sprongen. Slechts in het samengaan van die 

twee delen van de theaterpraktijk lag de mo-

gelijkheid een reële invloed op het kijkgedrag 

van de toeschouwer uit te oefenen. In verschil-

lende geschriften heeft Brecht de uitgangs-

punten van zijn episch theater of het theater 

van de vervreemding getheoretiseerd, zowel 

op het vlak van de dramaturgie als op dat van 

de scenische vertaling van die dramaturgie. 

Brecht verwachtte van zijn acteur(s) dat 'hij 

op zo'n manier speelt dat men zo duidelijk 

mogelijk het alternatief ziet, op zo'n manier 

dat zijn spel nog andere mogelijkheden laat 

vermoeden, en maar één van de mogelijke va-

rianten is; (...) vastleggen van het niet dit maar 

dat.' We zijn hier ver van de naturalistische in-

leving, ver van de zekerheid dat de wereld een-

duidig beschrijfbaar is: de wereld is dyna-

misch, vol van diverse mogelijkheden, en bo-

venal is hij veranderbaar. Dat zegt de titel van 

Arturo Ui: Hitiers opgang is stuitbaar, een me-

ning die voortkomt uit de overtuiging dat de 

mens door in te grijpen - door sociale actie 

dus - in staat is aan de geschiedenis een ande-

re wending te geven. 

Het ex is ten t ia l i sme 
Tijdens en kort na wo n werden in'Parijs 

een reeks theaterteksten gecreëerd van Jean-

Paul Sartre en Albert Camus. Alhoewel de im-

pact van deze teksten in de eerste plaats van fi-

losofische aard is - Les Moiiclies of Le Diabie et 

le Bon Dien van Sartre b.v. of Caligtila van 

Camus bevatten een directe uiteenzetting van 

het gedachtengoed van het existentialisme -

behandelen zij ook thematieken die recht-

streeks voortvloeien uit het persoonlijke links 

politieke engagement van de auteurs: in Les 

Justes behandelt Camus het thema van revolu-

tie en terrorisme; in Les Mains Sales tekent 

Sartre in een milieu van communistische mi-

litanten het conflict tussen principiële stel-

lingnamen en een door menselijkheid ingege-

ven flexibiliteit. Hoe baanbrekend hun ideeën 

ook waren, Camus en vooral Sartre kozen 

Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser - tg Stan / Koen De Waal 
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voor een theatertaal die eerder aanleunde bij 
traditionele opties in de dramaturgie, in het 
spel van de acteurs en in de relatie tussen spel 
en toeschouwer. In zijn confrontatie met een 
publiek ondervond het werk van Camus en 
Sartre b.v. minder tegenstand dan dat van hun 
tijdgenoten Beckett of Ionesco. Het theater 
van Sartre en Camus dwong niet tot een ander 
kijkgedrag. Desondanks stellen we vast dat 
hun ideeëngoed - vooral dan in de verwoor-
ding die Camus eraan gaf - vandaag een her-
nieuwde impact op het theater blijkt te heb-
ben. Teksten van Camus behoren tot het ma-
teriaal waarmee zowel De Roovers als Stan en 
Het Zuidelijk Toneel op de scène aan de slag 
gaan; alsof Camus' filosofie van de hoopvolle 
wanhoop ('we zijn nu eenmaal geworpen in 
dit absurde bestaan, dus zijn we er ook verant-
woordelijk voor om er iets van te maken') 
wonderwel aansluit bij de maatschappelijke 
gevoeligheden van de huidige generatie. 

De ja ren ' 7 0 
1968 luidde in heel West-Europa een nieu-

we politieke periode in. De arbeiders- en stu-

dentenbewegingen troffen elkaar in de straten 

van Parijs en elders. Niet alleen de hele maat-

schappelijke structuur werd in vraag gesteld 

tot in haar economische grondvesten, maar 

ook een hele reeks andere maatschappelijke 

fenomenen werden aan een kritisch onder-

zoek onderworpen: het onderwijs, het milieu, 

de positie van de vrouw en van homoseksu-

elen, de relatie van het Westen met de Derde 

Wereld enz. Een hernieuwde aandacht voor 

het marxistische ideeëngoed voorzag de bewe-

ging van een theoretische basis. 

Ook binnen het theater kwamen op dat 

moment emancipatorische vragen aan de op-

pervlakte; in de hiërarchische structurering 

van traditionele schouwburgen en theater-

groepen zagen een aantal theatermakers een 

afspiegeling van de hiërarchische structuren 

elders in de maatschappij. Er ontstond een so-

lidariteitsgevoel met de arbeidersbeweging, men 

wilde deelnemen aan het brede maatschappe-

lijke debat dat aan de gang was. Op basis van 

die nieuwe ideeën braken sommige theater-

makers met de bestaande structuren; deze 

breuken leidden tot het ontstaan van nieuwe 

groepen zoals de Internationale Nieuwe Scène 

en Het Trojaanse Paard; a.h.w. uit de sociale 

actie zelf ontwikkelden zich formaties als 

Vuile Mong en de Vieze Gasten en andere. We 

schrijven begin jaren '70: een 'beweging' van 

politiek theater in Vlaanderen was geboren. 

Eén van de eerste teksten die in die con-

text op de planken verscheen, had een dubbele 

titel Het Trojaanse Paard of de stuitbare op-

komst van Victor De Brusseleire (1970; de titel 

van deze eerste tekst gaf zijn naam aan de 

groep). Victor De Brusseleire levert afgekort 

V.D.B. op: het stuk verwees naar de carrière 

van deze Brusselse politicus en insinueerde dat 

hij, als premier met volmachten, een sterke staat 

voorbereidde. Ook hier kon men in de ge-

bruikte theatertaal verwijzingen aantreffen naar 

populaire en uitvergrote elementen; ook hier 

werd een tonende, epische manier van acteren 

gehanteerd. Aan het einde van het stuk pleegde 

Victor De Brusseleire zijn staatsgreep waarna 

de acteurs zich tot het publiek richtten met de 

vraag 'En wie zal hem dat beletten?' Dat was 

het begin van een discussie met de toeschouwers. 

Alhoewel de tekst geen bewuste kopie be-

oogde te zijn van Brechts stuk, zijn er toch 

heel wat gegevens in aanwezig die verwijzen 

naar Arturo Ui. Op diverse niveaus werd hier 

dus een verband gelegd met de 'traditie van 

het politieke theater'. Als in 1982 de oorspron-

kelijke groep Het Trojaanse Paard ophoudt te 

bestaan en wordt overgenomen door regisseur 

Jan Decorte, is zijn eerste project een enscene-

ring van Heiner Müllers Mauser en De Hain-

letmachine. Hiermee werd de lus gelegd naar 

het theater van de jaren '80 en daarna. 

Dé groep die echter het meest uitstraling 

heeft gegeven aan het politieke theater van de 

jaren zeventig in zijn inhoudelijke en zijn ar-

tistieke consequenties, was de Internationale 

Nieuwe Scène, in het bijzonder met hun mas-

saal bezochte eerste productie Mistero Buffo. 

Mistero Buffo, een tekst van de Italiaanse ac-

teur-auteur-regisseur Dario Fo, vertelt in een 

epische structuur, opgebouwd uit afzonderlij-

ke scènes, monologen en liederen, het verhaal 

van Christus. Christus wordt echter niet gete-

kend als een lijdzame prediker, maar als een 

soort eerste communist, als de bewerker van 

een elementaire rechtvaardigheid. Het massa-

le succes van Mistero Buffo - ondanks een spo-

radisch verzet van kerkelijke instanties - kan 

wellicht mede verklaard worden door het feit 

dat het in zijn thematiek aansloot bij een 

Vlaams onderbewustzijn m.b.t. religie en 

strijd, een thematiek die b.v. ook beschreven 

werd door Charles De Coster in zijn La légen-

de d'Ulenspiegel of door Louis Paul Boon in 

zijn Geuzenboek. Het algemene tijdsklimaat 

alsook de toegankelijke esthetiek én de en-

thousiasmerende kracht van de liederen droe-

gen ertoe bij dat deze productie kon uitgroei-

en tot een referentiepunt in onze recente thea-

tergeschiedenis. De Internationale Nieuwe 

Scène zou zich een hele tijd blijven voeden 

met het tekstmateriaal van Dario Fo, met zijn 

speelstijl die fel beïnvloed is door het Italiaan-

se volkstheater van de Commedia dell'arte; 

toch putte deze groep ook uit andere aders 

waaronder Brecht van wie zij o.a. Moeder Coura-

Fruit van rotte bomen - Dito'Dito 

ge en haar kinderen op het programma namen. 

De groep van Vuile Mong en de Vieze Gas-

ten profileerde zich van bij aanvang als de 

meest volkse component binnen dat Vlaamse 

politieke theater. Hun eerste projecten waren 

opgebouwd volgens een revue- of cabaret-

structuur: een aaneenrijgen van nummers, al 

dan niet kaderend binnen één thematische 

lijn, waarbij de muziek en de songs een be-

langrijke dynamiserende rol vervulden. Clow-

nerieën, groteske uitvergrotingen, kleine ver-

haaltjes, conferences, onmiddellijke introduc-

tie van de politieke actualiteit, enz: zowat alle 

ingrediënten die in het Russische politieke 

theater van na de revolutie werden gebruikt, 

waren hier terug te vinden: een agitpropkunst 

die zich op directe wijze inschakelde in de aan 

gang zijnde politieke acties en manifestaties. 

In hun interne werkorganisatie kozen alle 

politieke theatergroepen uit de jaren '70 er 

zonder uitzondering voor om te functioneren 

als een collectief; discussie en democratie 

stonden centraal; iedere stem was gelijkwaar-

dig; zelfs de teksten van de stukken trachtte 

men gezamenlijk te schrijven. Bovendien wer-

den in deze groepen vaak amateurkrachten 

geïntegreerd, mensen die oorspronkelijk op 

andere praktische terreinen bezig waren maar 

de behoefte voelden hun overtuigingen om te 

zetten in een theatertaal. Bij elk moment in de 

theatergeschiedenis waarop zich een 'politie-

ke' praktijk ontwikkelde, stelt men de aanwe-

zigheid vast van amateurs die een rol gaan 

spelen in die beweging. 

Zowel het collectieve werk als de integra-

tie van amateurs hebben in de praktijk van het 
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politieke theater van de jaren '70 spanningslij-

nen aangebracht en tot controversen geleid, die 

men op verschillende manieren heeft trachten 

op te lossen. 

Het theater vandaag 
De laatste maanden zijn er in het Vlaamse 

theater een hele reeks feiten/voorstellingen op-

gedoken die wijzen op een hernieuwde poli-

tieke belangstelling vanwege de theatermakers. 

De meest recente politieke gebeurtenissen in 

België hebben tot op heden geen directe weer-

klank gevonden op de scène, maar zeer veel 

andere maatschappelijke thema's komen wel 

aan bod. We wagen ons aan een uiteraard on-

volledige opsomming; in hun bijdragen gaan 

Jef Aerts en Herman Asselberghs dieper in op 

enkele van deze producties. 

Racisme is een voortdurend aandachtspunt 

in het werk van Dito'Dito, o.a. in Fruit van 

rotte bomen dat tot stand kwam in samenwer-

king met een aantal migranten-kunstenaars. 

De Verrukking creëerde Genets Les Paravents 

voor het eerst in het Nederlands: een com-

plexe en controversiële tekst waarin de revolte 

van de Algerijnse Arabieren tegen de Franse 

koloniale macht centraal staat. Eveneens nooit 

eerder in het Nederlands gespeeld was Varkens-

stal van Pier Paolo Pasolini; Johan Simons van 

Hollandia diepte deze politieke tekst uit 1967 

op en plaatste hem in een confronterende lo-

catie in het centrum van Antwerpen. Het NTG 

speelde Ibsens Steunpilaren van de maatschap-

pij maar veranderde op betwistbare wijze het 

slot van het stuk om beter te kunnen inspelen 

op actuele politieke percepties. Via teksten van 

Dostojevski, Camus, Conrad onderzoeken De 

Roovers wat fenomenen als revolutie, terroris-

me en anarchistische actie voor hen vandaag 

kunnen betekenen. De groep Maten realiseer-

de Rien ne va plus met o.a. teksten uit Brechts 

Galileo Galilei en documentair materiaal om-

trent de ondervraging die Brecht in de USA 

moest ondergaan voor de commissie van anti-

Amerikaanse activiteiten. Jeroen Olyslaegers 

ensceneerde zijn eigen tekst Een bron a well 

awel omtrent de interventie van de Blauwhel-

men in het voormalige Joegoslavië en de be-

richtgeving hierover in de media. Recent cre-

eerde Stan One 2 Life, een 'vervolg' op Het is 

nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser 

waarin het Amerikaanse gevangenissysteem, 

het racisme van het maatschappelijk bestel in 

het algemeen en van het juridisch apparaat in 

het bijzonder worden aangeklaagd. Enzovoort, 

enzovoort. 

Opvallend is dat deze hernieuwde belang-
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stelling voor politieke problemen zich hoofd-
zakelijk uit in de keuze van het spelen van be-
staande teksten die men opdiept uit de thea-
terliteratuur of in het maken van een collage 
met diverse bestaande - en'soms ook eigen -
materialen; ook de problematiek van het do-
cumentaire theater blijkt terug op de dagorde 
te staan. Van het ontstaan van een nieuwe po-
litieke dramaturgie kunnen we voorlopig niet 
spieken. Meyerholds vraag naar valabele 'poli-
tieke' theaterteksten blijft ook vandaag nog 
overeind. 

Het volstaat echter niet een tekst-met-po-
litieke-inhoud te kiezen om van een theater 
met een politieke werking te kunnen spreken. 
Onvermijdelijk gaat men zich in dit soort 
theater vragen stellen omtrent het engagement 
van de acteur t.a.v. de inhoud die hij over-
brengt. Zowel in Steunpilaren van de maat-
schappij van het NTG. als in Olyslaegers Een 
bron a well awel- om slechts die voorbeelden 
te noemen - heeft men het gevoel dat het en-
gagement van de auteur niet gedragen wordt 
door de acteurs waardoor men vragen kan 
stellen bij het politieke statement van deze 
voorstellingen. 

De paradoxen 
Het politieke theater van welke histori-

sche periode dan ook bevat een aantal para-

doxen waarvoor telkens opnieuw in de prak-

tijk zelf van het theater oplossingen bedacht 

moeten worden. Ook het actuele politieke thea-

ter zal onvermijdelijk met die vragen gecon-

fronteerd worden. 

De eerste paradox is die van de autonomie 

versus het engagement van de kunst. In de 

voorbije jaren is er in het theater gevochten 

om het denkbeeld te doen doordringen dat 

het maken van kunst een autonome bezigheid 

is. Een kunstenaar moet'vrij ' zijn: hij moet in 

volledige autonomie zijn werk kunnen bepa-

len, daarbij ingaand op de noden die voortko-

men uit het materiaal en het artistieke proces 

zelf. Hoe is dat te rijmen met een engagement, 

dat vooraf - voor het ontstaan van het kunst-

w e r k - een mening poneert? Betekent de keuze 

om een publiek te willen overtuigen van een 

of andere politieke stelling niet al meteen dat 

men als kunstenaar in zijn artistieke vrijheid 

beperkingen aanvaardt? Kunnen twee zo ab-

solute houdingen als een totaal engagement t.o.v. 

de maatschappelijke werkelijkheid en het op-

eisen van een volledige artistieke vrijheid met 

elkaar verzoend worden? En wat met de auto-

nomie van de toeschouwer, met die zo preci-

euze maar eveneens moeilijk bevochten vrij-

heid in kijken en interpreteren? 

De tweede paradox is die van het collectief 

versus het individu. Het theater dat zich bij 

ons in de jaren '80 ontwikkelde, is in een meer-

derheid van zijn uitingen een op het individu 

en niet op het collectief gericht theater: de 

ontplooiing van de persoonlijke professionele 

capaciteiten van regisseurs, choreografen, ac-

teurs, dansers kwam centraal te staan. De eman-

cipatie van de toneelspeler b.v. is een - zij het 

soms nog marginale - verworvenheid van de 

voorbije periode in het theater. Reeds in het 

politieke theater van de jaren '70 kwam de 

vraag naar boven of kunst en democratie in de 

artistieke praktijk zelf wel met elkaar te rijmen 

vallen, of het niet evident is dat wie over 

meer-talent, meer-kennis beschikt, ook meer-

stem moet krijgen in het creatieve proces. Zal 

het huidige politieke theater een nieuwe syn-

these tussen het individuele en het collectieve 

uitwerken? En wat met de toeschouwer: blijft 

men hem aanspreken als zelfstandig denkend 

individu of verwacht men van hem een nieuw 

collectief gedrag dat de grenzen van het thea-

ter te buiten gaat en eventueel kan uitmonden 

in politieke actie? Is de vraag naar 'een pu-

blieksdiscussie na de voorstelling' opnieuw aan 

de 01de? 

De derde paradox zou ik de paradox van 

Hauptmann willen noemen. Reeds in de schrif-

tuur van zijn stukken zoals b.v. De Wevers 

werd een fundamentele vraag gesteld: hoe aan 

een maatschappelijke thematiek gestalte ge-

ven wanneer die op een scène door individu-

en/acteurs uitgebeeld moet worden? Die vraag 

sleept de theaterdramaturgie reeds meer dan 

een eeuw met zich mee. In het politieke thea-

ter werden/worden personages vaak geredu-

ceerd tot de idee waarvoor ze staan of de 

maatschappelijke functie die ze vervullen, tot 

dunne oplossingen en clichés. Hebben we van-

daag in een theater dat in het algemeen eerder 

monologisch van aard wordt, nog wel perso-

nages nodig om uitspraken omtrent de wereld 

te doen? Welke oplossingen zal het nieuwe po-

litieke theater voor deze problematiek beden-

ken? Op welke manier zal het zich inschrijven 

in/vasthaken aan de historische ontwikkeling 

van de dramaturgie? 

Enzovoort, enzovoort. Het heropduiken 

van het politieke theater is nog jong; het roept 

een wirwar van vragen en lijnen op, die van-

daag nog niet tot in al hun consequenties kun-

nen worden gevolgd. 

Coda 
Ik kan het niet laten bij het einde van deze 

tekst een subjectieve kanttekening te plaatsen. 

Zelf actief geweest zijnde binnen de beweging 

van het politieke theater van de jaren '70 zie ik 

vandaag een aantal maatschappelijke en artis-

tieke vraagstellingen opduiken die bekend voor-

komen. Maar een andere tijd heeft een ander 

theater nodig; tussen 1970 en nu is er zowel in 

de maatschappij als in de kunst een parcours 

afgelegd dat in de huidige beoordeling, in de 

actuele daden moet 'meegenomen' worden. 

Het zoeken naar een organische versmelting 

van politiek engagement en artistieke autono-

mie lijkt mij daarin van cruciaal belang. Poli-

tiek is persoonlijk en het persoonlijke is politiek: 

het werkelijk interioriseren van maatschappe-

lijke opties is voor de 'politieke kunstenaar' 

wellicht de belangrijkste artistieke daad; zo-

niet houdt hij op kunstenaar te zijn; dat is een 

mogelijke uitkomst maar ze lijkt mij niet de 

inzet van het zoeken naar een politieke kunst. 

De vreugde om het opnieuw aan de op-

pervlakte komend engagement, het dwingen-

de gevecht voor emancipatie op alle niveaus, 

de plicht - zoals John Berger die omschreef-

om 'te luisteren naar wie niet worden ge-

hoord', al deze fenomenen die vandaag in het 

theater opduiken, moeten mijns inziens ver-

bonden worden met de 'compagnons' die ont-

wikkeld werden in de voorbije periode: de 

nood aan nuancering, het wantrouwen in ver-

algemenende uitspraken, het besef van een 

nog steeds groeiende complexiteit en voor 

alles: de gezonde, wakkerhoudende twijfel. 

Het meenemen van onze maatschappelijke en 

artistieke voorgeschiedenis - of ze nu ver af 

ligt dan wel dichtbij - lijkt mij vandaag een 

noodzakelijke daad: de huidige praktijk kan er 

alleen maar rijker door worden. 

Mar ianne Van Kerkhoven 
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Het toneel , de woede en het s o c i a l e w a a g s t u k 

De politieke zeggingskracht van het theater l i jkt de laatste t i jd weer volop aan de orde. 

Jef Aerts peilde naar de oprechtheid van het alom verkondigde engagement 

en stootte meer dan eens op een vorm van 

politiek correct theater 
Een kleine typologie van het politieke theater 

vandaag in Vlaanderen. 

Wij geloven in de sociale functie van toneel. We 

zijn ervan overtuigd dat toneel maatschappelijke 

invloed kan hebben als wordt uitgegaan van maat-

schappelijke keuzen: niet alleen inzake repertoire, 

maar ook in het uitdragen van meningen over de 

gang van zaken bij het intermenselijke gebeuren. 

(Programmaboekje Theater Malpertuis, 1996-1997) 

Nergens is de waarheid fragieler dan op het toneel: 

personages spreken elkaar tegen, moeten elkaar 

zelfs tegenspreken. Hetzelfde geldt voor het pu-

bliek. Indien het theater een spiegel is, dan zal een 

voorstelling bij de toeschouwers op zijn minst 

evenveel discussie opwekken als bij de personages. 

(Programmaboekje KNs/Bourla, 1996-1997) 

Het op een relevante wijze scenisch verwoor-

den van een maatschappelijke stellingname, 

blijft één van de grote probleempunten waar 

iedere vorm van geëngageerd theater vroeg of 

laat mee te kampen krijgt. De expliciete keuze 

voor de sociale draagkracht van een voorstel-

ling, durft de verbeelding van de toeschouwer 

wel eens te kanaliseren. Vaak gaat dit ten koste 

van de vormelijke schoonheid van het gebeu-

ren. Het is niet mijn bedoeling om in deze tekst 

de discussie rond de mogelijkheid van een thea-

trale representatie van politieke hangijzers -

en de impact van zulke stellingname op de 

maatschappij - uit te pluizen. Het is een heen 

en weer praten over een thematiek die zo oud 

is als het theater zelf. Meer zelfs: misschien is 

het net dankzij de moeilijkheidsgraad van de 

combinatie theater/politiek dat er steeds weer 

frisse ideeën in die richting opduiken, dat de 

boel in beweging blijft. Als het engagement 

oprecht is tenminste - en net daar loopt het 

soms mank. Er is niets zo goedkoop als het 

zich sociaal-politiek welwillend voordoen om 

het simpele feit dat dat mooi staat. Dat het een 

passende houding is voor een moderne mens 

- o f beter: voor het moderne toneel. 

Het lijkt er de afgelopen maanden sterk 

op, dat zich met de nakende scheiding van de 

eeuwen een grotere socio-politieke bekom-

mernis bij de Belgische bevolking heeft aange-

diend. Een gevoeligheid die sinds enkele jaren 

ook duidelijk in de podiumkunsten opnieuw 

de kop opsteekt. Het zoeken naar een eigen es-

thetiek in de loop van de jaren tachtig, heeft 

volgens een aantal theatertheoretici een tegen-

pool gevonden in wat (al dan niet denigre-

rend) als het politieke theater van de jaren 

tachtig/negentig wordt gecatalogeerd. Gezel-

schappen als Tg Stan, Maatschappij Discor-

dia, Maten, Dito'Dito, de Roovers, etc. werden 

beladen met de zwaarwichtige taak dragers te 

zijn van een betekenisvolle stem binnen de 

kunstenwereld. In Etcetera nr. 51 toont Ma-

rianne Van Kerkhoven zich getroffen door de-

zelfde politieke gevoeligheid die ze haar werk 

in het vormingstheater wou meegeven. Ken-

merkend vindt ze de keuze van de theaterma-

kers voor 'een standpunt t.o.v. het theater en 

t.o.v. de werkelijkheid waarin het begrip "eman-

cipatie" (persoonlijk en politiek) wel eens de 

kern zou kunnen uitmaken.' Ook productie-

huizen en/of receptieve centra als de Beurs-

schouwburg of het Nieuwpoorttheater trokken 

een mondje open voor de leefbaarheid van de 

(stedelijke) context waarbinnen theater ge-

maakt kan worden. Naar aanleiding van de 

werking binnen de Kaaitheaterstudio's schreef 

Agna Smisdom onlangs: 'Wanneer we de nood-

zaak benadrukken om werk te brengen dat 

stevig verankerd is in een hedendaagse reali-

teit, wil dat niet zeggen dat we op zoek zijn 

naar 'politiek correcte' kunst zonder meer. ... 

Wel zijn we op zoek naar kunstenaars die zich 

in die complexiteit (van het maatschappelijk 

gebeuren, nvdr) durven storten en deze in 

hun werk onderzoeken. Hun werk is niet vrij-

blijvend. Het podium is hun werkterrein om 

aan ideeën een lichaam te geven.' De vaak ge-

opperde vergelijking tussen de huidige ont-

wikkelingen en het historische politieke theater 

(zelf een voortzetting van het gedachtegoed 

binnen de kamertonelen en de internationale 

context) wil ik hier laten voor wat ze is. Van 

belang is het feit dat de sociale onderbouw van 

het toneel opnieuw expliciet in het licht ge-

steld kan worden, zonder noodzakelijk als soft, 

'missionerend' of 'anarchistisch' van tafel te 

worden geveegd. 

Oresteia - KVS / Leo Van Velzen 
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Ondertussen draaien de mondige troepen 

weer een tijdje mee en lijken de hun inspire-

rende ideeën vanuit een marginale positie lang-

zaam door te sijpelen naar de meer gevestigde 

huizen in het theaterbestel. En niet steeds ten 

goede. Te pas en te onpas wordt in organisa-

ties van allerlei slag gesabeld met termen als 

maatschappij, rechtvaardigheid, mondigheid, 

systeem, burgerlijkheid of racisme. In pro-

grammabladen en interviews kegelen regisseurs, 

dramaturgen en acteurs de lezer - liefst in één 

enkele worp - omver met gewichtige woor-

den. Dit betekent echter geenszins dat van de 

(hopelijk) goedbedoelde bezorgdheid op de 

scène steeds wat te merken valt. Of het ligt er 

stapeldik op. Of het is netjes gedoseerd, maar 

het is niet juist zodat geen hond er geloof aan 

hecht. De bezorgdheid om de political correct-

ness van de voorstelling wordt een dwang, al 

even beknottend als het burgerlijke oogje-in-

het-zeil, dat het toneel elk gevaar ontneemt. 

Engagement dreigt niet meer dan een strop-

das te worden, een misplaatste broche op een 

duur avondkleed. Zoiets van; 'ik doe niet al-

leen aan cultuur, ik ben nog actueel ook'. 

Een beknopt overzicht van een viertal be-

naderingen tegenover het maatschappelijke 

vraagstuk kan een en ander duidelijk maken. 

Noem het een intuïtieve analyse, een illustra-

tieve schets van de sociaal-kritische (wild)-

groei bij de aanvang van een toneelseizoen. 

De s y m p a t h i e k e w o e d e 

Een ontroerend voorbeeld: 'Het gebeurt 

zelden dat theater als seismograaf van de 

maatschappelijke werkelijkheid zo secuur col-

lectieve gevoelens detecteert als nu bij deze 

tragedie', schrijft Alex Mallems in het opinie-

stuk in De Morgen van 31 oktober '96, de be-

ruchte Witte Mars in het achterhoofd. Meer 

dan waarschijnlijk ben ik niet de enige die zijn 

tekst met grote bezorgdheid doornam. In De 

tranen van Sabine slaagt de Kvs-dramaturg 

erin, om onder meer met een kritische para-

graaf over de affiche-campagne van Paris Match 

- met op de voorpagina Sabine huilend voor 

de 'sensatiegeile camera' - niet alleen de eigen 

schouwburg, maar ook de Oresteia en zichzelf 

voor de voeten te lopen. Op een bevreemdend 

profetische toon pleit Mallems voor de rele-

vantie van de Oresteia van Aischylos voor de 

maatschappij van vandaag als 'een priemende 

aanklacht tegen kindermoord'. Natuurlijk valt 

er voor deze uitspraak wat te zeggen, maar 

waar het mij om te doen is, is de eerder flauwe 

rechtvaardiging waarmee Mallems de recentse 

Kvs-productie wil aanbieden als een geënga-

Steunpilaren van de maatschappij - Nederlands Toneel Gent / Luk Monsaert 

E T C E T E R A X I V I 5 8 2 3 



geelde cel in de maatschappij. Hoe kan je nu 

dè 'exploitatie' van kinderverdriet aan ande-

ren verwijten in een artikel waarin je zelf het 

werk retrospectief tracht te legitimeren vanuit 

de recente ontwikkelingen? In heel de voor-

stelling is van een verantwoord - en daarmee 

bedoel ik persoonlijk en oprecht - statement 

erg weinig te merken. De rechtvaardiging ach-

teraf - als de volkswoede dan eindelijk open-

barst - lijkt niet meer dan een vorm van goed 

burgerlijk gedrag ('Kijk naar ons, wij hadden 

dat al lang in de gaten; het is de dwingende 

noodzaak achter dit stuk'). Moeten alle recen-

te ensceneringen van de Griekse tragedies in 

en rond Troje dan in de eerste plaats als een 

doordacht antwoord op de Belgische crisis ge-

lezen worden? 

Een andere manifestatie van een (opge-

legd) nummertje sociale aanklacht vinden we 

bij het NTG: 'Steunpilaren van de maatschappij 

is al bij al een dubbelzinnig drama door zijn 

retoriek, zijn meerduidige visie op zogeheten 

political correctness en de vraag naar wie ca-

pabel is om een leidende rol te spelen in de 

ontwikkeling van de maatschappij, zijn twee-

zijdige kijk op de rol van de vrouw en niet in 

het minst door zijn combineren van ernstig 

ideeëndrama met satirische komedie', zo lezen 

we in het programmaboekje. Met deze tekst 

van Hendrik Ibsen slaagt het gezelschap erin 

om een degelijk werkstuk af te leveren. Alleen 

blijft na afloop de bijtende vraag hangen of de 

brutale aantijgingen tegen het bestel wel zo 

gemeend werden uitgesproken op de scène. Of 

het geen mooi avondje toneel met een duide-

lijke boodschap was, die hoewel niet altijd 

even bewust gelanceerd, zeker zal overkomen 

bij het publiek. Als een sympatieke daad, een 

teken dat ook de grote theaterkisten kennis 

hebben genomen van de groeiende noodzaak 

aan een politieke vraagstelling. Wat echter als 
de vraagstelling geen stelling inhoudt, als het 
vragen alleen voldoende is om de beide oren 
toe te plooien voor het slapengaan? 

Met de v inger op de wonde 
Bij de aanvang van dit seizoen werd bij en-

kele middelgrote gezelschappen de morele 

vraagstelling op een opvallende wijze onder-

werp van de productie. Twee heel verschillen-

de gevallen kunnen de eerder beperkte draag-

wijdte van deze aanpak illustreren. De Neder-

landse theatergroep Hollandia, brengt met 

Varkensstal een Nederlandstalige creatie van 

Pierro Paolo Pasolini's stuk in een regie van 

Johan Simons en Paul Koeck. De locatie onder 

de IJzeren brug in Antwerpen zou het luid-

ruchtige decor vormen waarin de dubbele 

moraal in het leven van corrupte fabrieksba-

zen uit de doeken wordt gedaan. Conclusie: 

Bernadetje - Victoria / Kurt Van der Eist 
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het ernstige oorlogsverleden van de ene blijkt 

voor de burgerlijke moraal even zwaar te we-

gen als de bestiale liefde van de zoon van de 

andere voor wat varkens. Een duidelijke aan-

val en een rechtstreekse boodschap voor het -

net zo burgerlijke (?) - publiek in de zetels. 

Door het aanhoudende uitstellen van de ont-

knoping die je al van mijlenver hoort aandon-

deren, verliest het stuk veel van de dramati-

sche spanning die de kijker mee zou moeten 

trekken in de politieke stellingname. Zelfs het 

moedige esthetiserende gevecht dat Hollandia 

met de ethiek wil aangaan, kan de druk van 

het te moraliserend einde niet opheffen. 

Maar wat dan met een stuk als Olemiita 

van David Mamet, zoals het bij Theater Anti-

gone wordt gebracht? Hier tracht men net de 

onpartijdigheid te behouden, om zo het ge-

moraliseer te ontlopen? Ook deze productie 

had naar mijn gevoel de dosering of combina-

tie van boodschap en artistieke garanties niet 

onder controle. 'Oleanna is een polemiek rond 

de fameuze "political correctness", die inhoudt 

dat men zich in woord en daad "correct" en 

zonder discriminatie gedraagt tegenover min-

derheden, inclusief vrouwen.... Wie even niet 

oplet of zijn woorden niet behoedzaam wikt 

en weegt, kan zich aan een proces verwachten. 

Procederen is een trend geworden', staat in een 

begeleidend tekstje te lezen. Mamet schreef 

het stuk in het kader van de Back Bay Theatre 

Company, een groepering die zich met een 

vorm van educatief theater wilde bezighou-

den. Centraal staat de positionering van twee 

visies op een maatschappelijk conflict - in dit 

geval de zware controle op het persoonlijke 

gedrag in de Amerikaanse samenleving. Door 

de twee zo objectief mogelijk - en in een zeer 

(bij Antigone minder) strakke, geconstrueer-

de taal - tegen elkaar uit te spelen, wordt ge-

tracht het publiek tot een eigen standpunt te 

dwingen. Wanneer de auteur in 1993, na de 

door hem geregisseerde voorstellingen, aan de 

schouwburg een bord het plaatsen waarop de 

toeschouwers hun keuze - tussen een gebroken 

docent en het meisje dat hem van verkrach-

ting beticht - konden aanduiden, zegt dat veel 

over het belerende opzet van het geheel. 

Wat mij in beide voorstellingen opviel -

en wellicht op een afstand hield - was ofwel de 

te grote explicitering van hoe het publiek de 

feiten moest interpreteren zoals bij Pasolini; 

ofwel de te grote duidelijkheid van het con-

flict: wanneer je als toeschouwer niet door de 

problematiek geraakt wil/kan/wenst te wor-

den, blijft er voor de verbeelding enkel een 

mager skeletje over. Misschien kan de goed/-

slecht-vraag - met of zonder expliciete voor-

keur voor één van beide - geen afdoende ver-

klaring meer geven voor de complexiteit van 

de moderne samenleving. Onze tijd lijkt het 

met de vinger wijzen stilaan ontgroeid. 

Een k i j kgat in de we rke l i j khe i d 
Mijns inziens hoeft er niet noodzakelijk 

een poging ondernomen te worden om poli-

tieke denkbeelden, corruptie of fascistoïde 

trekjes rechtstreeks te ontmaskeren, om toch 

van een sociaal bewuste voorstelling te spre-

ken. Het eenvoudigweg tonen van een homp 

realiteit, zonder daarom naar de realistische 

traditie terug te keren, wordt vaak beter ver-

teerd dan het als betuttelend of ethisch afge-

schreven toneel dat zich rechtstreeks met de 

problematiek moeit. De ontgrenzende Victo-

ria-voorstelling Bernadetje, is voor mij een erg 

geslaagd voorbeeld van deze vorm van door-

dacht, maar tonend theatermaken. Artistiek 

directeur Dirk Pauwels opent het tekstboekje 

bij de voorstelling als volgt: 'Wij drukken onze 

bezorgdheid uit over elke vorm van apartheid 

die gelijk welk volksdeel van gelijk welke an-

dere volksdelen om electorale of andere poli-

tieke of religieuze redenen denkt te moeten 

scheiden. Onder geen enkele vorm mag artis-

tieke vrijheid door enige vorm van separatis-

me worden beneveld.' Wat Alain Platei en 

Arne Sierens in een botsautotent bij elkaar 

brengen, sluit netjes aan bij de doeleinden van 

Pauwels. Al blijven politieke statements tij-

dens de voorstelling tot een minimum be-

perkt, toch is de maatschappelijke - en boven-

dien de culturele - relevantie ontegenspreke-

lijk. Het verzamelen van personen met een 

eigen achtergrond (als Pool, Gentenaar, Mar-

rokaan, beroepsacteur, amateur, kindjongere, 

volwassene, choreograaf, auteur, etc.) op een 

vertrouwde - zij het feestelijke en erg volkse -

locatie als de kermis, brengt een dialoog op 

gang die op een zeer efficiënte wijze de toe-

Oleanna - Theater Antigone / R Holderbeke 
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schouwer weet mee te dragen. Een morele 

boodschap is er niet, enkel het aanreiken van 

een handvol dagdagelijkse situaties die de 

schoonheid van een banale, rommelige ont-

moeting laten inzien. 

Wellicht valt op deze manier uit haast ie-

dere productie wel iets te halen dat als maat-

schappelijk accuraat bestempeld kan worden: 

de heldere groteske die Ceremonia - de to-

neelgroep rond Erik De Volder - brengt bij-

voorbeeld (al is het engagement hier duide-

lijk, denk maar aan de culturele dialoog die in 

de op stapel staande productie Kakkerlakken-

wordt gevoerd) of Uit liefde voor Marie Saint 

bij Malpertuis, Wolven huilen bij Theater De 

Korre, Les Paravents bij De Verrukking en 

noem maar op. En wat met veel minder expli-

ciet sociaal bewuste voorstellingen als De 

Wijze van zaal 7 bij Laagland, Elias (of het ge-

vecht met de nachtegalen) bij MARTHA!tenta-

tief en Le Beau Mariage bij Limelight? Veel 

hangt af van de ogen waarmee de toeschou-

wer de aangereikte informatie wil interprete-

ren. Hierbij zijn de intenties van de theater-

makers en de voeling met de actualiteit bepa-

lend voor de mate waarin uiteenlopende 

tekensystemen als een sociaal/politiek/econo-

misch statement worden gelezen. 

Naar een s t r i j dend tonee l 
'If the political theater has a raison d'être, 

it is surely its allegiance to people who have 

been denied their fundamental human rights. 

(,..)What makes a play political is not its fide-

lity to the Party or to any model prescribed by 

Brecht or Piscator but its fidelity to a people 

whose oppression cries out to be enacted on 

stage.'' De enige uitweg voor een verantwoord 

theater is volgens Rustom Bharucha, criticus 

van het moderne Bengaalse theater, het in 

vraag stellen van de sociale machtsverhoudin-

gen binnen een bepaalde context waar nood is 

aan zulke stellingname. De specifieke achter-

grond van het publiek en de spelers wordt be-

palend voor de impact van de beoogde com-

municatie. Een geëngageerde voorstelling is 

met andere woorden slechts succesvol indien 

ze gegroeid is uit een innerlijke woede en kracht 

om er via het theater ter plekke wat aan te 

doen. Moet heel theatermakend Vlaanderen 

dan plots in de Brusselse Marollen of in fa-

briekshallen gaan spelen, of moet iedereen 

- Tg Stan achterna - naar de Amerikaanse 

grootstedelijke getto's trekken om tot een 

diepgravende voorstelling te komen? En be-

staat er een ander publiek dat het theater nog 

au sérieux voldoende neemt om erdoor be-

vrijd te worden? 

Alle vragen ten spijt, kan moeilijk ontkend 

worden dat de extreme positionering waar Tg 

Stan met One 2 Life voor kiest, een doordrin-

gender stem heeft dan de burgerlijke solidari-

teit die bij de gevestigde huizen de kop op 

steekt. Waar Het is nieuwe maan en het wordt 

aanzienlijk frisser (1991) de poort openzette 

om politiek voor de hedendaagse scène be-

spreekbaar te maken, heeft Tg Stan de conse-

quentie van deze keuze nog verder doorge-

trokken. Met twee bundels gevangenisbrieven 

(Soledad Brother, 1971 en Blood in My Eye, 1972) 

van de zwarte denker George Jackson als ver-

trekpunt, tracht het gezelschap de kritiek op 

een zeer specifiek maatschappelijk breekpunt 

scherp te stellen - het Amerikaanse gevange-

niswezen en het verzet van de zwarte bevol-

kingslagen. Aangevuld met allerhande samp-

les en fragmenten uit een veel bredere verzets-

literatuur-o.a. de Black Panther beweging (met 

de naar death row verwezen Mumia Abu-Ja-

mal) en de Mexicaanse Zapatistas - wordt in 

uiterst directe bewoordingen een stortvloed 

aan statements over de toeschouwers uitgego-

ten. De wereldpremière vond in East Oakland 

plaats - temidden van de zwarte gemeenschap 

die iedere dag met deze rauwe realiteit wordt 

geconfronteerd. Het is onmogelijk om de reik-

wijdte van deze vorm van provocerend toneel 

- de grenzen met een revolutionaire samen-

scholing, de politieke toespraak of het vor-

mingswerk zijn niet steeds even duidelijk -

hier in enkele lijnen af te tasten. Of met deze 

productie een universele aanpak werd gevon-

den om theater met engagement te verzoenen, 

valt echter te betwijfelen. Ondanks de over-

rompelende informatieoverdracht tussen spe-

lers en publiek, dreigt de voorstelling af en toe 

in de didactische commentaar te verzanden 

die bij het vingerwijzende theater (zie eerder) 

problemen schept. Het zij gezegd: wie niets 

van heldere statements en een bikkelharde aan-

klacht moet weten, of wie dit moeilijk in het 

vakje theater kan plaatsen, zal van One 2 Life 

als toneelproductie niet veel willen meedragen. 

Het verzet op het pod ium 
Als er echt zo weinig wegen zijn om in het 

theater op een (ook artistiek) interessante ma-

nier met politiek om te gaan, zou het dan niet 

veel eenvoudiger zijn om al het geëngageerde 

gedoe helemaal achterwege te laten? En is het 

niet wat overtrokken om de kritische initiatie-

ven die nu eindelijk ook bij de loggere struc-

turen opduiken, onmiddellijk weer de kop in 

te drukken? Het eenvoudigste antwoord zou 

de ophemelende affirmatie zijn van de groot-

schaligheid van het artistiek-politieke bewust-

zijn - het is toch ongelooflijk dat het theater 

eindelijk opnieuw gaat nadenken over de we-

reld, niet? Fantastisch - als we tenminste de 

devaluatie van het pakkende politieke gesprek 

erbij nemen. Wanneer zowat alle gezelschap-

pen plots economische, antropologische, cul-

tuur-filosofische of socio-politieke uitspraken 

doen, betekent dit onvermijdelijk dat iedere 

uitspraak op zich een kleinere plek krijgt toe-

gemeten in het geheel. Bovendien ontstaat ge-

leidelijk het gevaar dat het maatschappij-kri-

tische kleedje een slimme manier wordt om 

het theaterwerk te legitimeren. 

Wat is het dan jammer als het engagement 

hol blijkt te zijn, de slogans tweedehands en 

de goede bedoelingen blindelings. De politie-

ke stem van het theater is naar mijn gevoel 

veel te mooi om als een lichtzinnig antwoord 

op de vraag naar een mogelijke zelfrechtvaar-

diging te fungeren. De geloofwaardigheid van 

de algemene rush naar politieke uitlatingen, 

kan alleen geschraagd worden op de pure nood-

zaak om te bijten in zaken die de wereld aan-

gaan en dit op een manier waarbij elk indivi-

du (theatermaker én toeschouwer) zijn/haar 

verantwoordelijkheid bewust mag/moet dra-

gen. Omdat men verdorie goed weet waarom 

men spreekt. Het gewoon aanhalen van actu-

ele situaties omdat dat tegenwoordig van een 

theatermaker verwacht wordt, kan niet vol-

staan. Het politieke discours is op zich al leu-

genachtig genoeg gebleken; laat het theater-

landschap tenminste enige zelfkritische reflec-

tie behouden in de zoektocht naar goed en 

zinvol toneel. Hopelijk mogen de recente cor-

ruptieschandalen, de te glad gebleken justitie 

en de politieke jachttaferelen de ultieme test-

case zijn voor een waarachtig theater in de toe-

komst. 

Jef Aerts 

1. Rustom Bharucha, Rehearsals of Revolut ion. 

The Pol i t ical Theater of Bengal, Univers i ty 

of Hawaï Press, Hono lu lu , 1983 , p. xvi i 
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T h e a t r i c a l C o r r e c t n e s s 

De brieven van George Jackson, 

een zwarte gevangene die in 1971 door een bewaker werd doodgeschoten, vormen de basis van 

One 2 Life 
van Toneelspelersgezelschap Stan. De voorstell ing werd gemaakt in East Oakland (USA), 

het epicentrum van de zwarte gemeenschap en ging daar ook in première. 

Herman Asselberghs, lid van 'Gojim 5.1, bureau voor identiteitsonderzoek', 

plaatst kanttekeningen bij de manier waarop Tg Stan 

het materiaal selecteert. 

Uiteindelijk draait het allemaal om informa-

tie. Maar dan niet zoals de futurologen met hun 

lofzang op 'de informatiemaatschappij' ons 

willen doen geloven. Het gaat erom welke ge-

gevens waar en wanneer circuleren, wie ze de 

wereld instuurt en waarom, wie toegang tot die 

gegevens heeft of wie toegang ontzegd wordt. 

Terwijl dit land barst van onthullingen en ge-

ruchtenstromen (we schrijven november 1996), 

op gang gebracht door een misdadiger die veel 

te vroeg werd vrijgelaten, brengt tg STAN een 

didactisch stuk over het Systeem op de plan-

ken. Over de fatale combinatie tussen politiek 

bewustzijn, zwart zijn en levenslang zitten in 

een Amerikaanse gevangenis. Kortom: over 

racisme binnen en buiten de muren, toen en 

nu, hier en ginder. Tg Stan informeert. Maar 

op selectieve wijze, zo blijkt. 

A B lack H l S t o r y 

Makes me wanna holler 

The way they do my life 

(Marvin Gaye) 

1960. De Amerikaanse zwarte George Jack-

son is achttien en wordt beschuldigd van dief-

stal in een tankstation. De buit bedraagt $70 

maar komt eigenlijk zijn vriend toe. Jackson 

bestuurde de ontsnappingswagen, maar om-

dat hij reeds een strafregister heeft voor twee 

gelijkaardige kruimeldiefstallen staat zijn ad-

vocaat erop om schuldig te pleiten in ruil voor 

een korte celstraf. Jackson stemt toe en wordt 

vervolgens veroordeeld tot een onbepaalde ge-

vangenisstraf van minimum één jaar tot ma-

ximum levenslang. One to life. Elk jaar zal zijn 

zaak worden herbekeken. Maar elk jaar wordt 

zijn strafduur verlengd. Jackson brengt de vol-

gende tien jaar in de gevangenis door (afwis-

selend in San Quentin en in Soledad, twee Ca-

lifornische gevangenissen), zeven en een half 

jaar ervan in eenzame opsluiting. De dief van 

de $70 wordt in '63 vrijgelaten. 

Januari 1970. Ondanks de raciale spanningen 

in Soledad opent de directie toch een nieuwe 

binnenkoer voor tien blanke en zeven zwarte 

gevangenen. Al vlug ontstaat een handgemeen 

en in het daaropvolgende tumult opent een 

bewaker-scherpschutter het vuur vanuit zijn 

toren: hij doodt drie zwarten en verwondt één 

blanke. Drie dagen later oordeelt een plaatse-

lijke rechtbank'rechtmatige doodslag' en reeds 

een half uur nadat het vonnis over de radio 

bekendraakt, slaan de zwarte gevangenen in 

Soledad aan het protesteren. Tijdens het op-

roer maakt een blanke bewaker een dodelijke 

val nadat hij over een reling wordt geduwd. 

Eén maand later worden George Jackson en 

twee zwarte medegevangenen beschuldigd van 

moord op de bewaker. Indien ze worden ver-

oordeeld, wacht hen de doodstraf. 

Augustus 1970. Niet lang vooraleer Jack-

son's rechtszaak (eindelijk) een aanvang zal 

nemen, woont zijn jongere broer Jonathan de 

rechtszitting van een bevriende San Quentin-

gevangene bij. Bij aanvang van de procedures 

beveelt de 17-jarige met het karabijn in de 

hand iedereen in de rechtszaal 'to freeze'. Hij 

deelt wapens uit aan de beklaagde en aan twee 

getuigen-medegevangenen. Zij gijzelen de rech-

ter, de openbare aanklager en drie juryleden 

en willen hen ruilen tegen de drie Soledad 

Brothers. Bij het verlaten van het gerechtsge-

bouw ontstaat een vuurgevecht waarin de rech-

ter, twee gevangenen en Jonathan het leven 

laten. George schrijft over zijn broer: 'He was 

free for a while. I guess that's more than most 

of us can expect'. 

Augustus 1971. George Jackson wordt in 

San Quentin door een bewaker doodgeschoten. 

De officiële versie luidt dat Jackson tijdens een 

opstand in de maximum security-vleugel van 

de gelegenheid zou gebruik hebben gemaakt 

om, met een revolver in de hand, een ontsnap-

pingspoging te wagen. Het onderzoek achteraf 

trekt die uitleg in twijfel: Jackson's beslissende 

rechtszaak zou immers twee dagen later van 

start gaan en hij was goed voorbereid en over-

tuigd van zijn kans op vrijspraak. Tijdens het-

zelfde oproer worden drie blanke bewakers en 

twee blanke gevangenen gedood. Zes kleurling-

gevangenen worden van de moorden beschul-

digd. Niemand wordt beschuldigd van de 

moord op Jackson. Zijn twee kameraden-So-

ledad Brothers worden zeven maanden later 

vrijgesproken van de moord op de blanke be-

waker in januari '70. 

In het sociaal ontvlambare klimaat in de 

Verenigde Staten van de jaren '6o groeit de zaak 

van de Soledad Brothers (zeker na de dood 

van Jonathan Jackson) uit tot een politiek ge-

beuren van formaat. George Jackson's advoca-

te brengt een solidariteitscampagne op gang, 

niet in het minst via de boekuitgave van zijn 

brieven (incluis een voorwoord van Jean Genet). 

Jackson is tijdens zijn gevangenschap immers 

een uitgesproken en welbespraakt criticus ge-

worden van het racisme binnen en buiten de 
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gevangenismuren, van het Systeem tout court. 

Hij blijft onophoudelijk aan zijn lichamelijke 

conditie werken, leest en leert zoveel als mo-

gelijk en houdt voortdurend contact met zijn 

familieleden via de (wel)sprekende brieven 

verzameld in het succesrijke boek Soledad Bro-

thers. The Prison Letters of George Jackson. 

Het brievenboek is het indrukwekkende 

relaas van een bewustwordingsproces: de ado-

lescent die voor onbestemde tijd in de gevan-

genis belandt, groeit gestadig uit tot een kriti-

sche geest die zijn eigen situatie en die van zijn 

ras- en lotgenoten genadeloos analyseert. On-

danks de onoverbrugbare afstand tussen cel en 

wereld is zoals zo vele zwarte ontvoogdings-

strijden ook deze a family affair. Het traject 

van zelfvernietiging naar zelfdeterminatie ver-

andert zijn relatie met zijn ouders grondig. 

Hun heropvoeding ligt in zijn handen en bij 

momenten moet zijn moeder het het zwaarst 

ontgelden. Zij moet immers leren inzien dat 

haar zoon niet wil opgroeien tot een brave 

jongen. Haar gehoorzaamheid en de door het 

christendom ingegeven vergevingsgezindheid 

van zoveel andere bourgeois-zwarten komt 

deze neger de strot uit. 

Bovendien heeft zij haar geslacht sowieso 

niet mee. In deze wrede kapitalistische samen-

leving heerst toch het recht van de sterkste en 

laten we bijgevolg het denken beter over aan 

de man. Het mannetjesdier zorgt wel voor zijn 

kroost en voor het bestuur van de wereld 

zodat het wijfje zich kan beperken tot dat 

waar ze goed in is: de belangrijke en al vol-

doende zware taak van het opvoeden van de 

kinderen tot echte mannen. George in een 

brief (van 23 juli 1967) aan zijn vader: 'Mother 

once told me that I had a complex that made 

me view the world as I do. In so many words 

she was telling me that I shouldn't be com-

plexed about being of the lowest social class or 

in our case caste. She was saying that I should be 

indifferent about being used and abused like a 

goat or milk cow or something. I understand 

her and all black women over here. Women 

like to be dominated, love being strong-armed, 

need an overseer to supplement their weak-

ness. So how could she really understand my 

feelings on self-determination. For this reason 

we should never allow women to express any 

opinions on the subject, but just to sit, listen 

to us, and attempt to understand. It is for them 

to obey and aid us, not to attempt to think.' 

Natuurlijk is Jackson ook niet mals voor 

zijn vader. Het anti-autoriteitsargument be-

zielt en bepaalt per definitie de hele sixties-

omwenteling en in het rassenprobleem neemt 

de vaderfiguur een speciale plaats in. Het is hij 

die faalt om van zijn kinderen mondige bur-

gers, nee strijdvaardige revolutionairen te ma-

ken. Met een ontroerende mengeling van mede-

leven en verwijt, van begrip en terechtwijzing, 

ontmaskert de zoon de (valse) ideologie achter 

de goedbedoelde vaderlijke bezorgdheid. Wan-

neer zijn bekommerde vader als reactie op de 

vehemente communistische vertogen van zijn 

zoon de cipiers waarschuwt voor diens 'na-

tuurlijke' drang naar zelfvernietiging, krijgt 

hij in een brief (van juli 1965) de volle lading: 

'Now I have arrived at a state of awareness that 

(because of the education system) few Ne-

groes reach in the U.S. In my concern for you, 

I try to share the benefits of my experience 

and my observations, but am rewarded by 

being called madman. Thank you for the vote 

of confidence you displaced in that letter to 

the warden. I'll never forget it! All my younger 

life you betrayed me. Like I said, I could forgi-

ve. At first you may not have known any bet-

ter, but over the last two years I've informed 

you of many things. I've given you my best 

and you have rejected me for my ennemies. 

With this last act, you have betrayed my bo-

som interested, even though I warned you not 

to say anything at all. I will never forgive you 

this. Should we live forever I'll never trust you 

again. Your mind has failed you completely. To 

take sides against your son! You did it in '58 

and now again. There will not be a third time. 

The cost to me is too great. Father against son, 

brother against brother. This is truly detesta-

ble. You are a sick man.' 

In de volgende brieven gaat het er weer 

wat vriendelijker aan toe en Jackson's kijk op het 

vrouwelijk geslacht wordt wat milder (maar 

daarom niet minder conservatief) wanneer hij 

van in zijn cel verliefd wordt. Net zoals in de 

parcours die gerenommeerde tijdgenoten en 

strijdbroeders van Jackson (als Black Panthers 

Huey P. Newton, Bobby Seale en Eldridge Cle-

aver en natuurlijk gangmaker Malcolm X) 

hebben afgelegd, is het de reis zelf die telt en 

imponeert. Hun indrukwekkende persoonlij-

ke transformatie, parallel aan een tijdsge-

wricht in spectaculaire transitie, maskeert in 

retrospectief vaak de starre en ronduit opper-

vlakkige misogyne, homofobe, separatistische, 

(zwart-)nationalistische en maoïstische stand-

punten die ze op sommige momenten innemen. 

Maar hun getuigenissen afdoen met de sma-

lende bewering dat ze wel over die fase zullen 

heenkomen is natuurlijk de grootste en dom-

ste belediging aan het adres van deze histori-

sche figuren. Het moet daarom gezegd dat zij 

niet te beroerd zijn om op bedenkelijke in-

zichten terug te komen en dat de synthese aan 

het eind van hun verhaal (heel letterlijk dan in 

het geval van Jackson en Malcolm X) voor de 

toenmalige overheden al te bedreigend, ja 

zelfs gevaarlijk leek. 

On Death Row 
Zomer 1996, tg Stan maakt in Oakland, 

Californië een nieuwe voorstelling op basis 

van de schrijfsels van George Jackson. Het kan 

niet verbazen dat een theatergroep met be-

langstelling voor de problematiek van de 

zwarten in de Verenigde Staten 'uiteindelijk' 

belandt bij de 'tekst' van Jackson. Ondanks 

hun exposé van harde feiten zijn z'n brieven 

één en al tekst, meer nog, ze zijn één en al pure 

gedachte. Rapporten van denkprocédés, ver-

slagen van hoe te denken in plaats van wat te 

moeten denken: in de cel heerst het dictaat 

van de geest en de onvoorwaardelijk gehoor-

zaamheid eraan. Natuurlijk is de zelfopvoe-

ding van de gevangene eerst en vooral een 

strijd met en om boeken. Hij verslindt ge-

schriften over geschiedenis, politieke theorie, 

filosofie en alles waar hij zijn handen kan op-

leggen. De leergierigheid wordt hem niet ge-

makkelijk gemaakt, vaak is het een echte lij-

densweg om titels te bemachtigen en om zijn 

schrijfmachine te behouden. 

De pesterijen, of liever de psychische en 

fysieke geweldplegingen, zijn geen detail in dit 

bestaan tussen vier muren. Net zoals het isole-

ment zelf vormen ze een teken aan de wand. 

De bewijzen voor het berekende racisme van 

de blanke samenleving liggen het best voor 

het grijpen in de gesloten gemeenschap van 

veroordeelden. Zo wordt Jacksons verhaal het 

verhaal van menig zwarte in de VS, zo wordt 

het persoonlijke daadwerkelijk politiek. De 

parallellen dienen zich aan: het voortdurend 

afwachten, de grenzen van het geduld, de blij-

vende onzekerheid over de toekomst, het on-

ophoudelijk overleven, de minderwaardige kwa-

liteit van het bestaan en de (ijdele) hoop op 

verandering; het lot van deze zwarte gevange-

ne en dat van de hele zwarte bevolkingsgroep 

verschilt weinig gezien vanuit de verplichte 

staat van ascese. Hier ontstaat willens nillens 

het historisch besef. Ontzegd van de toekomst 

laten de lessen uit het verleden zich vlugger 

trekken. Terwijl buiten een omwenteling plaats-

vindt waar hij geen deel aan heeft, pleit Jack-

son vanuit de status quo van de gevangenis 

voor een nog meer radicale verandering. 

Gestolde mater ie 
Vanuit de onbeweeglijkheid de revolutie 

prediken en de utopie aansnijden in snedige 

taal: tg Stan begeeft zich met One 2 Life zon-

dermeer op vertrouwd terrein. Het gezelschap 

brengt een heldere lezing van Jackson's brie-

ven, een bloemlezing die meer is dan slechts 

een compilatie. De zuivere chronologie uit het 

boek maakt hier plaats voor een nieuwe rang-

schikking die evengoed een ijzeren logica van 

verzet en onmacht blootlegt. Het sterke spel van 
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de drie acteurs levert ondanks déjà vu- effecten 

een gestroomlijnde voorstelling op, met feilloos 

oog voor ritme en tempo, in een sobere ensce-

nering geheel in functie van de Idee. Maar de 

Idee in Investie sucks, van hier tot ginder. 

Het is genoeg geweten: One 2 Life is de se-

quel op Het is volle maan en het wordt aanzien-

lijk frisser, een Stan-voorstelling van vier jaar 

geleden. De Golfoorlog was toen de directe 

aanleiding voor een voorstelling over de on-

macht van het individu, niet in het minst te-

genover de leugens van de media en tegenover 

de macht van het getal. Een sequel betekent 

spelen met dezelfde ingrediënten, met zelf ge-

maakte conventies. In casu brengt deze tweede 

aflevering van een nieuw 'genre' meer van het-

zelfde, maar dan een beetje anders (en daar is 

niks mis mee): monologen (toen één, nu twee 

en een half), brieven als basistekst (toen Büch-

ner, nu Jackson), een geluidscollage (toen radio-

verslaggeving van de Golfoorlog, nu tv-toe-

spraken ten tijde van de recente Amerikaanse 

presidentsverkiezingen), een minimaal decor 

(quasi hetzelfde). De directe aanleiding voor 

het maken van het stuk verschilt nog het meest. 

De newspeak van de oorlogspropagandama-

chine anno jaren '90 heeft plaats geruimd voor 

een ander Amerikaans Armageddon: de pro-

blematiek van de gevangenissen in de Verenig-

de Staten aan het eind van deze eeuw. En die is 

niet min: almaar meer gedetineerden in een 

groeiend aantal, geprivatiseerde gevangenissen 

en het percentage zwarte jonge mannen ligt 

opvallend hoog. 

Symbool in de strijd tegen de dubieuze be-

langenvermenging van rechtspraak en groot-

kapitaal ten tijde van Reagan, Bush & Clinton 

is Mumia Abu-Jamal. Deze journalist, voor-

malig Black Panther en medestander van de 

links-radicale beweging MOVE is wellicht de 

bekendste ter dood veroordeelde in de Ver-

enigde Staten en de laatste jaren ook tg Stan-

mascotte van dienst. Hij werd in 1982 beschul-

digd van en veroordeeld voor de moord op 

een politie-officier. Sindsdien is hij de voor-

vechter in de strijd tegen racisme en politieke 

partijdigheid in het Amerikaanse rechtssys-

teem. Zijn verhaal heeft ondertussen nationale 

en internationale debatten rondom censuur 

en doodstraf aangezwengeld. Niet in het minst 

dankzij de recente boekuitgave van zijn ge-

vangenisboeven, onder de titel Livefrom Death 

Row, waarin hij de brutaliteiten, vernederin-

gen en wreedheden van het gevangenisbestaan 

haarfijn beschrijft en analyseert. Tg Stan voert 

actief actie voor de vrijspraak van Abu-Jamal 

en zorgde vorig jaar niet alleen voor de vert-

aling van zijn boek maar nam ook het initia-

tief voor onze eigen versie van de Black History 

Month (in februari aan zijn tweede editie toe). 

Van de ene gevangene-brievenschrijver 

naar de andere, met een kwarteeuw tussen. En 

daar wringt het schoentje: One 2 Life hanteert 

de retoriek van de simpele extrapolatie. Wan-

neer hun gespeeld fragment uit een rechtszit-

ting met Jackson rimpelloos overgaat in die 

van (Black Panther) Bobby Seale en dan in die 

van Abu-Jamal, wordt duidelijk hoe voor deze 

Stanners de Revolutie blijkbaar van alle tijden 

is. Hoegenaamd een vreemde a-historische op-

vatting voor een duidelijk marxistisch geïn-

spireerd gezelschap. De context van toen ver-

schilt toch grondig van die van vandaag? Om 

maar één voorbeeld aan te raken: waren de 

sixties in essentie de problematiek van autori-

teit, van ouders dus, dan zouden de nineties 

wel eens de problematiek van permissiviteit, 

en dus van het kind, kunnen zijn (de crisis van 

het schoolsysteem in de Verenigde Staten en 

hier duiden daar ook op). Voor deze Stanners 

is de revolutie blijkbaar ook van alle plaatsen: 

met gemak voegen zij tussen de black struggle 

ook een onafhankelijkheidsspeech van de (meer 

dan drie decennia geleden) vermoorde Kon-

golese Eerste Minister Patrice Lumumba en 

laten zij Subcommandante Marcos, (gewezen) 

bevelhebber van het Zapatistisch Nationale 

Bevrijdingsleger, de internationale van de hoop 

proclameren. Van het op één hoop smijten 

van revolutionairen gesproken! Tussen de Kon-

golees en de Mexicaan bestaan hemelsbrede en 

wezenlijke verschillen, al is het alleen maar de 

handige mediamanipulatie door Marcos liimself. 

Zoals deze Stanners selectief uit Jacksons 

brieven voorlezen - zijn seksisme en homofo-

bie ontbreekt volledig in de voorstelling - , zo 

kiezen zij ook zorgvuldig uit het arsenaal aan 

beschikbare zwarte en andere revolutionairen. 

De verzameling die nu gepresenteerd wordt, 

schuilt veilig onder dezelfde (links-linkse) pa-

raplu. Moeilijkere gevallen zitten niet in the 

picture. Naar aanleiding van de eerste Black 

History Month-van-bij-ons merkte Tom Pau-

lus terecht reeds op in zijn editoriaal van AS 

131: 'Bij ons betekent Black History Month re-

soluut een trip naar het verleden, naar een 

voorbije geschiedenis die we kennen of menen 

te kennen. Black History wordt in deze con-

text synoniem met al het onrecht in de wereld, 

en met de fierheid, met het gevoel van samen-

horigheid van een collectief verzet. Unleash 

the Black Panthers, want zij zijn het met wie 

elke intellectueel zich generisch verwant voelt. 

We vieren Huey P. Newton, Malcolm X, Dr. 

Martin Luther King, James Baldwin, Amiri 

Baraka, John Coltrane, Chuck D. en Abu-

Jamal, en doen voor het overige alsof O.J. 

Simpson, Johnny Cochran, Louis Farrakhan, 

Snoop Doggy Dog, Eazy E., 2Pac, Clarence 

Thomas, Mike Tyson en Michael Jackson niet 

bestaan. Te moeilijk, te ingewikkeld.' Inder-

daad, die staat van ontkenning levert nu een 

„nduidige hagiografie af die weinig verschilt 

van een doorsnee Hollywood bio-pic. 

One 2 Life is gestolde materie. De tegen-

stellingen en dubbelzinnigheden van het actu-

ele zwarte (en blanke) bestaan zijn er ver in te 

zoeken. Maar de actualiteit is weliswaar plaats 

van permanente verandering en daar krijgt 

het geijkte marxistisch dialectisch model van 

weleer, dat van George Jackson en deze Stan-

ners, moeilijk vat op. Maar geen nood, dit ten-

dentieuze argument wordt reeds in de voor-

stelling weerlegd met de wijze woorden van 

Jackson zelf: 'People in certain circles like to 

forget it, and any reference to the period 

drawn from these circles such defensive epit-

hets as "old-fashioned", "simple old-style so-

cialism" and "out of date". But fashion doesn't 

concern me, I'm after the facts...'. Feiten, dat is 

de bottom line, informatie dus. Tg Stan wil in-

lichten over wantoestanden, informeren over 

racisme. En terecht, want de 'juiste' informatie 

is in de vs én hier alsmaar moeilijker te krij-

gen. (Daarom is het des te spijtiger dat tg Stan 

zelf selectieve info bezorgt). Maar zij bestaat: 

zwarte cultural critics als Paul Gilroy, Bell 

Hooks, Greg Tate en Michel Wallace (om er 

maar een paar te noemen) hebben meer dan 

interessante ideeën geformuleerd op revolu-

tionaire ideeën in de post-Black Panther-pe-

riode. En wie de retoriek van de gangsta rapper, 

kortom van de media, heeft leren lezen zonder 

reducerende vooroordelen tegenover commer-

ciële produkten vindt natuurlijk (ook) info op 

de meest ongewone plaatsen. Bijvoorbeeld in 

de treurige lotgevallen van Tupac Shakur die 

niets minder zijn dan de update van het Geor-

ge Jackson-verhaal dat One 2 Life jammer ge-

noeg niet maakt. Death Row is vandaag de dag 

niet toevallig de naam van het meest succesrij-

ke platenlabel in handen van zwarten. 

Just Another B lack H i s t o r y 
They're trying to say that I don't care 

But I woke up screamin' fuck tha world 

(2Pac) 

September, 1996. In het universiteitszieken-

huis van Las Vegas sterft de zwarte rapper-ac-

teur Tupac Amaru Shakur aan de gevolgen van 

schotwonden geïncasseerd tijdens een anonie-

me drive-by shooting zes dagen eerder. Sha-

kur, beter bekend als 2Pac, is vijfentwintig. Op 

het moment van zijn dood heeft Shakurs vier-

de cd, All Eyez on Me, bijna drie miljoen exem-

plaren verkocht. Zijn vorige release, Me Against 

the World uit '85, was goed voor twee miljoen 

verkochte exemplaren. Shakur speelde in drie 

films: Juice ('92), Poetic Justice ('93) en Above 

the Rim ('94). Net voor zijn dood beëindigt hij 
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de opnames van twee nieuwe films die bin-

nenkort in de zalen worden verwacht: Grid-

lock en Gang Related. 

Op zijn albums getuigt 2Pac in detail over 

de ellende, de wanhoop en het geweld van het 

gettobestaan. Een leven waar hij maar al te 

veel van afweet als kind van een alleenstaande 

moeder, voortdurend verhuizend van de ene 

Noord-Amerikaanse binnenstad naar de an-

dere. Zijn ouders, Garland en Afeni Shakur, 

waren allebei lid van de Black Panther Party 

toen ze mekaar in '70 aan de Oostkust ont-

moetten. Een jaar eerder waren Afeni en twin-

tig andere Panthers beschuldigd van verschil-

lende misdrijven, inclusief van het beramen 

van bomaanslagen op Newyorkse publieke 

plaatsen. Vrij op borg raakte ze zwanger van 

Garland terwijl ze ook een relatie had met een 

onbenullige gangster. Een maand voor de ge-

boorte van haar zoon wordt Afeni vrijgespro-

ken (nadat de zaak vijfentwintig maand heeft 

aangesleept). Het koppel gaat uit elkaar, Tupac 

ziet zijn vader maar heel af en toe tot aan zijn 

vijfde en verliest dan alle contact met hem tot 

Garland in '92 zijn zoon opmerkt op de film-

poster vari Juice. In de tussentijdse periode 

leven moeder en zoon in tehuizen voor daklo-

zen en bij vrienden en kennissen. Tupac leeft 

in de veronderstelling dat Legs zijn vader is en 

kijkt op naar de drugdealer en schurk die zijn 

moeder aan crack helpt verslaafd worden. Het 

'gezin' verhuist naar Baltimore waar Tupac tot 

zijn eigen tevredenheid in de kunstacademie 

belandt. Maar wanneer zij naar Marin City, 

Californië verhuizen, verandert zijn leven dras-

tisch. Legs is ondertussen aan de gevolgen van 

zijn verslaving gestorven en de verwarde ado-

lescent begeeft zich voor de volgende vi j f jaar 

aan het dealen en aan andere verlokkingen 

van het straatleven. De relatie met zijn moe-

der loopt geheel spaak. In '89 keren de kansen 

opnieuw wanneer hij roadie en danser wordt 

bij de succesvolle rapgroep Digital Underg-

round. Het duurt dan niet lang meer vooral-

eer zijn eigen solocarrière van de grond ge-

raakt en hij uiteindelijk, verwijzend naar zijn 

strafregister, tot de scherpe conclusie komt dat 

'before I made a record, I never had a record.' 
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Want naargelang zijn carrière evolueert, 

komt hij inderdaad meer en meer in botsing 

met het gerecht. Sinds '91 wordt hij acht keer 

gearresteerd en zit hij acht maanden in de ge-

vangenis voor verkrachting, wordt hij gearres-

teerd voor het neerschieten van twee politie-

agenten-in-burger (die zaak komt bij gebrek 

aan bewijzen nooit voor een jury) en loopt er 

een burgerlijke aanklacht tegen hem in ver-

band met een onduidelijke schietpartij in zijn 

entourage waarbij een zesjarig jongetje per on-

geluk het leven verliest. Op de koop toe sleept 

de weduwe van een vermoorde politieagent 

hem en zijn toenmalige platenfirma voor de 

rechter omdat de dader zou zijn geïnspireerd 

door 2Pac's anti-politie statements op zijn 

eerste solo album, 2Pacalypse Now (toenmali-

ge vice-president Dan Quale viseert datzelfde 

album in zijn strijd tegen de verloedering van 

de traditionele waarden in de ontspannings-

industrie). Tupac belichaamt gaandeweg de 

contradicties van de hiphop-cultuur midden 

jaren '90. De vraag rijst wat deze angry young 

black man zo woedend maakt. Zijn de rechts-

zaken die tegen hem lopen terecht of wordt hij 

er ingeluisd zoals zijn advocaten de publieke 

opinie willen doen geloven? Is deze jonge 

zwarte man het symbool-slachtoffer van het 

systeem of is hij een individu dat alle controle 

heeft verloren? In een interview (in The Ob-

server van juli '96) laat 2Pac er alleszins geen 

misverstand over bestaan: 'It's going to hap-

pen. All the niggas who change the world die 

in violence. They don't get to die like regular 

ways. Motherfuckers come to take their lives...' 

Die stoere taal verraadt in feite dezelfde 

inzichten als die van de radicale zwarte acti-

visten uit de jaren zestig, ware het niet dat 

2Pac en vrienden er in wezen een heel ver-

schillende ideologie op na houden. In zijn al-

lerlaatste interview (voor Vibe magazine) zet 

hij de dingen nog op een rijtje: 'I tried to see if 

it was, like a white thing. But everywhere I go 

with money, they let me in. Everywhere I go 

with none, they don't let you in. Trust me. 

That's all it is. It's all about money. When you 

got money, you got power. I guarantee if people 

keep supportin' me - just buyin' my records, 

just goin' to my concerts - I'ma keep givin' 

money. Everytime I go platinum, I'm puttin' 

money up for community centers. Everytime I 

go platinum, somebody's gettin' a big check. I 

feel like an elected official.' Dat heftig sermoen 

kan tellen qua reduceren van politieke inzich-

ten tot slogans op maat van de short-attention 

span van de MTv-kijker Maar tegelijkertijd im-

poneert het ook omwille van zijn onontkoom-

bare autobiografische logica. Dit lijkt vervaar-

lijk op een volgende stap in een vertrouwde 

evolutie. Zelfs de internationale regenboog-

fractie van have-nots blijkt niet ver meer af 

wanneer de rapper aan zijn cynisch inzicht 

meteen een dreigende belofte toevoegt: 'I re-

present five million fuckin' sales. And no poli-

tician is even checkin' for us. But by the next 

election I promise I'll be sittin' across from all 

the candidates. I promise you! I'ma be so far 

from where I am now in 4 years - God willin' 

I'm alive - it's on! I guarantee we will have our 

own political party. It won't just be for blacks. 

It's gon' be for Mexicans, for Armenians, all 

you lost-tribe muthafuckas. We need to have 

our own political party 'cause we all have the 

same muthafuckin' problems. We built this 

nation and we get none of the benefits.' 

De energie is er en aan stijl geen gebrek, 

maar de feiten en dus de analyse ontbreken. 

Werden de gemoedswisselingen bij George 

Jackson nog willens nillens ingegeven door 

het psychodrama van zijn isolement, voor 2Pac 

is de tegenstelling a way of life. Zijn filosofie 

van de tegenspraak beheerst zijn muziek: hij 

hanteert het hele hard core rap palet - thugs, 

racisme, zwart-tegen-zwart geweld, opschep-

perij en vrouwen - maar dan op een ontspan-

nen manier. Zijn donkere stem, dreigend over 

een relaxed beat en funky melodieën: dit zijn 

easy-listening berichten over de apocalyps. In 

een herdenkingsartikel in de recente Rolling 

Stone heten die vele contradicties juist de es-

sentie van 2Pac: 'What made this disconcer-

ting mix especially notable was how credible it 

all seemed. Shakur could sing in respectful 

praise and defense of women, then turn around 

and deliver a harangue about "bitches" and 

"ho's" - or could boast of his gangster prow-

ness one moment, then condemn the same 

doomed mentality in another track - and you 

never doubted that he felt and meant every 

word he declaimed. Does that make him sound 

like a confused man? Yes - to say the least. But 

Shakur was also a man willing to own up to 

and examine his many contradictory inclina-

tions, and I suspect that quality, more than 

any other, is what made him such a vital and 

empathetic voice for so many of his fans.' 

En hij weet het zelf maar al te goed: 'I'm at 

war with different things at different times. 

My own heart sometimes. There's two niggas 

inside me. One wants to live in peace and the 

other won't die unless he's free. There's Tupac 

the son of the Black Panther and Tupac the 

rider. Those are the two people inside of me. 

My mom and them envisioned this world for 

us to live in and strove to make that world. So 

I was raised off those ideals, to want those. But 

in my own Life I saw that that world was im-

possible to have. It's a world in our head. It's a 

world we think about at Christmas and 

Thanksgiving. I had to teach my mother how 

to live in this world like it is today. She taught 

me how to live in that world that we have to 

strive for. And for that I'm forever grateful. 

She put heaven in my heart.' 

Pump Ya Fist , Y 'a l l ! 
Het trieste verhaal van George Jackson, en 

niet dat van Shakur, is een Amerikaanse trage-

die op maat van de Vlaamse theatermakers van 

vandaag. De nood aan het leggen van een 

(loop?)brug tussen podium en werkelijkheid 

blijkt hoog. In Etcetera 51 schreef theaterma-

ker Jan Ritsema over de zin en onzin, waarde 

en onwaarde van het theater vandaag. Hij pleit 

voor een dringende en grondige vernieuwing 

van het theater, een vernieuwing die zich het 

best laat samenvatten met één zin uit zijn 

tekst: 'Het wordt hoog tijd dat het toneel waar 

wordt.' Ritsema wil niet meer weten van het 

onechte, van het doen-alsof, van de schijn, van 

de poppenkast. Hij wil een toneel dat mag wor-

den aangeraakt. Zijn nieuw toneel zoekt de 

confrontatie met de werkelijkheid, niet omwille 

van de confrontatie zelf, maar 'opdat er zo 

weinig mogelijk verhuld zou blijven'. Hij ora-

kelt: 'Weg met de illusie, de metaforen, de hy-

perbolen en de paradoxen. Opdat het toneel 

weer onthult.' 

In datzelfde nummer van Etcetera staat 

een tekst van Marianne Van Kerkhoven waar-

in zij zich buigt over de vraag of Stan, Dito'Di-

to, Maten en de Roovers al dan niet epigonen 

zijn van Maatschappij Discordia. Maar uitein-

delijk komt zij uit bij dat wat al die theaterma-

kers meer bezig houdt: een nieuw politiek thea-

ter. Deze gezelschappen verschillen weliswaar 

van elkaar, maar blijkbaar hebben ze één ding 

gemeen: hun vraag naar een nieuw maatschap-

pelijk engagement van het actuele theater. Uit 

de jaren '70 (de hoogdagen van het agitprop-

toneel in onze contreien) herinnert Van Kerk-

hoven zich de stelling dat 'het persoonlijke 

politiek is' en dat wil ondermeer zeggen dat 

een politieke stellingname enkel geloofwaar-

dig kan zijn wanneer zij uitgaat van een au-

thentieke persoonlijke betrokkenheid bij de 

politieke problematiek. Met andere woorden, 

en zij geeft zelf dit voorbeeld: 'de woede waar-

aan Frank Vercruyssen en Willy Thomas vorm 

gaven in hun voorstelling omtrent de Golf-

oorlog, Het is nieuwe maan en liet wordt aan-

zienlijk frisser, heeft enkel waarde én kracht 

omdat het een werkelijke woede is'. Zij besluit 

die bedenking met een retorische vraag: 'Moe-

ten we in het theater, zeker vandaag, niet op 

zoek gaan naar een reële ontroering, naar een 

wezenlijk geraakt worden?' 

De sleutelideeën uit deze twee pleidooien 

zijn kristalhelder: het theater moet waar wor-

den, het toneel moet onthullen, de theaterma-
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ker moet zowel bij zichzelf als bij het publiek 

werkelijke en wezenlijke gevoelens genereren. 

In een tijd waarin we, zoals theatermaker en -

acteur Willy Thomas in zijn State of the Union-

rede van het Theaterfestival '95 formuleerde, 

'de realiteit voor fictie nemen en de fictie als 

norm voor onze eigen realiteit nemen' lijkt die 

goedbedoelde bekommernis om de werkelijk-

heid toch niet echt te getuigen van realiteits-

zin. De uitgangspunten van beide betogen val-

len misschien niet uit de lucht. Het theater, zo 

luidt de boutade, is tenslotte de plaats bij uit-

stek van de ongemedieerde beleving, van de 

lijfelijke aanwezigheid, van de onmiddellijkheid. 

Vanuit die optiek is het blijkbaar maar een 

kleine stap naar het probleemloos laten samen-

vallen van het theater met de werkelijkheid. 

Maar in een tijd waarin, volgens Dora Van Der 

Groen (en zij kan het weten) 'slechts 3 procent 

van de bevolking naar het theater gaat' lijkt 

het toch wat overroepen om de revelerende 

krachten van het toneel te gaan aanprijzen. 

Bovendien verschilt die wens naar onthulling 

in het theater niet veel van wat er in elke huis-

kamer gebeurt. Met andere woorden: wat in 

de besloten enclave van de theaterwereld als 

vernieuwing of als alternatief wordt gepresen-

teerd, is in feite al lang bon ton daarbuiten, in 

de échte wereld. Dezelfde reality-kick heeft 

ook de televisie al een hele tijd in haar macht, 

kijk gewoon even naar de eerste de beste da-

ting-show. De roep om meer werkelijkheid op 

het podium verschilt niet zo veel van de roep 

om meer werkelijkheid op de beeldbuis. De 

tv-kijkers hebben de Power to the People-slo-

gan uit One 2 Life al veel langer ernstig geno-

men: het volk heeft nota bene en masse de 

grootste tv-uitzending annex (anti-)politieke 

bijeenkomst van het afgelopen jaar georgani-

seerd. Maar dat was een blanke historie. 

H e r m a n Asse lberghs 

Libcriiiidc is danstheater z o n d e r ' 
vangnet voor iedereen vanaf 4 *'' 
jaar , m o o i e beelden m e t g r i m m i - f 
ge kant tekeningen , een o d e aan 
de zintuigl i jkheid en de fantasie, 
een gevecht tegen de vers tarr ing. 
Geen gesneden koek, m a a r beel- . —N^ 
den. die verrassen, pr ikkelen, : 

ont roereh 'en u i tdagen . JWI , 

Libernade 
Choreografie en regie: Janni Van Goor I Vormgeving: Piet Goosen 

Muziek: Dominique Pauwels I Dans: Lima Lalitha De Valck, Suzanne Grooten 

Vri je voorstel l ingen: 

januar i 97 
v r 3 20u0l) d e S i n g e l , Z w a r t e Z a a l , A n t w e r p e n P r e l n i è r e r e e k s 
z a 4 15uOI) d e S i n g e l , Z w a r t e Z a a l , A n t w e r p e n 03/248 .38 .1)0 
z o 5 15u00 d e S i n g e l , Z w a r t e Z a a l , A n t w e r p e n 
zo 12 16uO0 C C Gi ldhof .Tie l t (151/40.29.35 
\vo 15 14u30 C C De Kern ,Wil r i jk 113/821.01.20 
za 18 I 5 u 0 0 C C Hasselt 1111/22.99.33 
zo 19 ISuOO C C Leuven, Stadsschouwburg 0 1 6 / 2 2 . 2 1 . 1 3 
zo 26 15u00 C C Ter Vesten, Beveren (13/750.14.91) 
w o 29 14u30 Stadstheater, Z o e t e r m e e r - 7 9 / 3 4 2 . 7 5 . 6 5 

februari 97 
zo 2 15uü0 De Warande, T u r n h o u t 014 /41 .69 .91 
za 8 [5uOI> PSK Brussel - Bronks 02 /219 .99 .21 
zo 9 14u30 Thea te r De Lies'e Vrouw, Amersfoor t - 3 3 / 4 6 5 . 9 0 . 6 5 
di II l5u(X) C C Zwaneberg . He i s t -op -den -be rg 0 1 5 / 2 5 . 0 7 . 7 0 
w o 12 14u00 De Krakeling, Amsterdam - 2 0 / 6 2 4 . 5 1 . 2 3 
zo 16 15u00 De Vorst ,Tilburg - 1 3 / 5 4 3 . 3 1 . 2 7 
zo 2 3 14u3U O C Westrand, Dilbeek 0 2 / 4 6 6 . 2 0 . 3 0 

maart 97 
zo 2 14u3U Thea te r Kumulus , Maastricht - 4 3 / 3 2 5 . 1 9 . 5 1 
zo 9 I5u(H) De Kopergieter)', Gen t 0 9 / 2 3 3 . 7 0 . 0 0 
w o 12 15u(H) De Kopergieter^', Gen t 

Libernade is ook Ie zien ills schoolivotsltHing in de periode lull 3 januari tol t'ii mei 19 tmort 1997. 
Voor meer informatie: BI,mil' Vla- 03/230.81.91 

Blauw Vier 
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" Het gaat niet 
om wat links 
of rechts is. 
Het gaat om wat 
link of recht is" 
Y V E S D E S M E T , HOOFDREDAICTEUR. 

Politici staan niet langer op 

een sokkel. Partijen ont-

volken, de oude bastions 

verzakken, de strijd van de grote 

ideeën lijkt gestreden. Het blikveld 

van de nieuwe generatie wordt niet 

meer in links en rechts verdeeld 

door een stel zuilen. Prima. Maar 

daarmee zijn ook de vertrouwde 

oriëntatiepunten weg. 

De kaarten moeten dus elke dag bij-

getekend worden. En dat is precies 

wat De Morgen doet. We zoeken voor 

u uit welke vlag welke lading dekt. 

Wie welke positie inneemt. En wie 

z'n perken te buiten gaat. Vanuit een 

onafhankelijk gezichtspunt. Even 

ongebonden als onze lezers zelf. 

Als bewijs dat De Morgen geen krant 

is die de dingen zwart-wit ziet, krijgt 

u ze voortaan met meer kleur. De 

rechter- en linkerpagina's blijven 

behouden. Maar daar moet u verder 

niets achter zoeken. 
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Een sa lon van w e i g e r a a r s 

Over het uitbl i jven van een dansbeleid 
In weerwi l van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer 

geen nieuwe dansgezelschappen te erkennen. Volgens het huidige decreet voor de podiumkunsten 

bevriest Martens daarmee het danslandschap voor de komende vier jaar. 

Een kaakslag voor de gegadigde choreografen Karin Vyncke, Bert Van Gorp en Mare Vanrunxt, 

I jaren aan een loopbaan t immeren. Met het eenmalige ini t iat ief Le salon des refusés (12 oktober 1995) , 

een avond met werk van ieder van hen, tekenden ze dan ook protest aan. 

In dat kader vroeg co-organisator Vooruit aan Myr iam Van Imschoot 

om een vervolg te schri jven op haar speech Hoge Bomen 

die ze twee jaar eerder op het Flemish Dance Plat form ui tsprak. 

/ Antonia Geiriandt 
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O la po l i t i que ! 
Tijdens de voorbije subsidieronde voor de 

podiumkunsten is beduidend minder politiek 

bedisseld dan in het verleden het geval is ge-

weest. Dat zei althans minister Martens op het 

spraakmakende debat in het kader van het 

Theaterfestival. Twee maanden eerder hadden 

de beslissingen van de Vlaamse Regering over 

de subsidiëring van muziektheater, dans, kun-

stencentra en teksttheater veel deining veroor-

zaakt, vooral daar waar de adviezen van de 

raden niet waren opgevolgd, zoals zo ingrij-

pend in de dans was gebeurd. Op zes punten 

was minister Martens immers van de Raad 

voor Dans afgeweken. Voor Dans in Kortrijk 

zette hij het licht van rood op groen, De Be-

weeging kreeg een fikse stijging, en als een ge-

volg daarvan werd vier nieuwe gezelschappen 

erkenning geweigerd. 

Een minister - dat is: een politicus - met 

bovendien weinig verstand van dans, die in 

een handomdraai zomaar even het hele dans-

veld voor de komende vier jaar hertekent: als dat 

al geen politieke daad is, wat is het dan wel? 

Allicht alludeerde minister Martens met zijn 

bewering op het uitblijven van grootscheepse 

reddingsoperaties, zoals onder voormalig mi-

nister van cultuur Weckx, toen een vangnet 

met een omvang van 42 miljoen gespannen werd 

om vier Antwerpse, door de raad uitgeran-

geerde theatergezelschappen in extremis op te 

vangen. Het behoudsgezinde (naar eigen zeg-

gen 'politiek haalbare') advies van de Raad 

van Advies voor Dramatische Kunst had voor 

deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en 

maakte dergelijke drastische chirurgische in-

grepen van overheidswege onnodig; enkel de 

make-up diende 'hier en daar' wat politiek bij-

gekleurd te worden. Het is een flagrant voor-

beeld van hoe een raad reeds zélf (onbewust?) 

het politieke denken anticipeert in zijn aanbe-

velingen. 

Dat de Raad voor Dans wél veel meer werd 

gepasseerd, komt dan ook niet doordat die 

Raad haar huiswerk minder goed heeft gedaan 

of zoals de minister suggereerde 'dubbelzinni-

ger' was in zijn advisering, maar doordat die 

adviezen simpelweg niet in de lijn lagen van 

de hidden agenda. Daarom heeft minister Mar-

tens op eigen houtje vooralsnog Dans in Kor-

trijk erkend en gesubsidieerd. In zijn enthou-

siasme wees hij daarbij zelfs bijna 1,5 miljoen 

méér toe dan de initiatiefnemers hadden aan-

gevraagd. Verdiend of niet, daar gaat het hier 

even niet om: punt is dat Dans in Kortrijk er 

louter op politieke voorspraak is gekomen. 

Dans in Kortrijk is de onstuimige flirt van Mar-

tens met zijn electorale thuisbasis. 

Net zo is de forse stijging' van De Bewee-

ging niet het resultaat van een inhoudelijke ap-

preciatie voor - bijvoorbeeld - de werking van 

de afgelopen jaren, maar een regionalistisch 

manoeuvre van een collega-minister. Die vond 

dat Antwerpen op het vlak van dans ook wel 

iets mocht hebben. Met de 14 miljoen die De 

Beweeging nu krijgt, komt het schouder aan 

schouder te staan met het Leuvense Klapstuk. 

Regionale troeven had de Amerikaanse in 

Brussel gevestigde choreografe Meg Stuart 

niet. Haar aanvraag om Damaged Goods als 

gezelschap te erkennen, unaniem door de Raad 

gesteund, werd niet gehonoreerd. Op het de-

bat tijdens het Theaterfestival klapte minister 

Martens uit de biecht: hij had 'geen meerder-

heid gevonden binnen de Vlaamse Regering 

voor Damaged Goods'. Hoe dat zo komt, is me 

nog steeds niet duidelijk, wél dat ook deze be-

slissing kennelijk politiek gestuurd werd. 

Het vervolg laat zich raden. Wie wel wat 

krijgt, heeft wat een ander niet kreeg. De aan-

zienlijke meerkost van De Beweeging en Dans 

in Kortrijk in de huidige constellatie is omge-

keerd evenredig met het geld dat de drie overi-

ge gezelschappen niét kregen. De minister ver-

dedigt zich door te wijzen op de reserves die de 

Raad blijkbaar ook had jegens Aquilon, Con-

trecoeur en Hyena. Dat is slim van hem, maar 

niet geheel fair. De subsidieregeling van de 

podiumkunsten in haar geheel genomen, laat 

immers zien dat de overheid er duidelijk voor 

geopteerd heeft slechts een minimaal aantal 

nieuwe initiatieven toe te laten. Minister Mar-

tens mag dan wel 213 miljoen extra uit de be-

groting hebben kunnen halen, blijkbaar stond 

snel vast dat die som zou geïnvesteerd worden 

in een verdere consolidering van de bestaande 

structuren en niet in het opnemen van vers 

bloed. Ook dat is een politieke afspraak. Met 

andere woorden: de refusés die hier op dit salon 

aanwezig zijn, werden niet geweigerd omdat 

ze niet goed zouden zijn, of wat dan ook, ze 

zijn refusés omdat een politieke conjunctuur 

dat zo besliste. 

Wel dan, er is minder bedisseld? Voor dans 

blijkt dus het tegendeel waar: daar is, in verge-

lijking met de vorige subsidieronde van 1993, 
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iedere verandering (die van enig belang is) in 

de eerste plaats het gevolg van politieke machi-

naties. Eufemistisch mag men dit dan wel ge-

ritsel noemen, op een nog steeds krap budget 

van 116 miljoen heeft iéder geritsel het effect van 

een orkaan. Die orkaan woedt nog altijd voort. 

Wat voora fg ing 
Jeanne Brabants is de eerste die de over-

heid zo ver kreeg om een Vlaams dansinitiatief 

stuctureel te steunen. De overheid had welis-

waar niet zo veel met dans, maar de beslissing 

was tricoloor Belgisch: Brussel had sinds 1960 

zijn Ballet van de XXste Eeuw onder leiding 

van Maurice Béjart, in Wallonië was in 1966 

het Ballet Royal de Wallonië opgericht, dus 

kon men in Vlaanderen niet achterblijven en 

kreeg Brabants in 1969 haar eigen Ballet van 

Vlaanderen. De subsidie-overeenkomst laat 

zich het best omschrijven als een soort 'con-

tract' tussen gezelschap en overheid - met 

jaarlijkse geldelijke transfers. Een dansbeleid 

was het dus nog niet, verre van, daarvoor was 

het te restrictief gekoppeld aan één gezelschap, 

maar het was tenminste iets: een wapenfeit 

(de overheid ondersteunde dans!), en als dus-

danig een niet onbelangrijk precedent voor 

een later te voeren dansbeleid. 

Meer dan een decennium later kwam het 

nieuwe elan echter niet uit dit staatsbedrijf. 

Terwijl het Ballet wegdeemsterde, maakte een 

nieuwe generatie opgang buiten die gevestig-

de structuur. Dansmakers als Anne Teresa De 

Keersmaeker, Mare Vanrunxt, Jan Fabre en 

later Wim Vandekeybus gooiden hoge ogen in 

het buitenland. In eigen land konden ze echter 

amper rekenen op een aalmoes uit de experi-

mentenpot, een soort restcategorie in het thea-

terdecreet voor ad hoe initiatieven. Een aparte 

regeling voor dans bestond niet. 

Het spreekt voor zich dat die situatie on-

houdbaar was. Toen aan het begin van de ja-

ren negentig het theaterdecreet omgevormd 

werd tot een podiumkunstendecreet, kon de 

dans eindelijk aan zijn inhaalmanoeuvre be-

ginnen. (Ter vergelijking: voor het theater be-

stond al van in 1975 een decreet). Voortaan 

zou niet één geprivilegieerd dansgezelschap 

maar 'de dans' bij decreet worden erkend en 

als dusdanig een subsidie-enveloppe krijgen. 

Nóg een heuglijk feit: de pas opgerichte ad-

viesraad was weliswaar nog samengesteld vol-

gens het cultuurpact, maar toch, voor het eerst 

kon men grosso modo stellen dat de leden van 

een raad er veeleer zaten om hun vakbekwaam-

heid dan om hun politieke kleur. Een belang-

rijk signaal: het kersverse te voeren dansbeleid 

zou enkel artistieke criteria hanteren. Het zou 

gedepolitiseerd zijn of niet zijn. 

Precies daarom is het politiek gekonkel 

(in de mate dat we daar zicht op hebben) van 

de afgelopen subsidieronde een symbolische nek-

slag. Minister Martens heeft door de adviezen 

van de Raad zo flagrant naast zich neer te leg-

gen, wel degelijk laten aanvoelen dat de Raad 

slechts een adviserende functie heeft, en dat 

uiteindelijk de politiek het laatste woord krijgt. 

Het gevolg is dat de politiek-vrije zone2 waar-

uit het dansbeleid werd gedacht (want van 

denken over dans heeft het kabinet noch de 

administratie ooit veel blijk gegeven) failliet 

kan worden verklaard. Of juister: mijn geloof 

in een politiek-vrije behandeling van de dans 

- misschien van meet af aan een fabeltje -

heeft een knauw gekregen. 

Ar t i s t i eke ve rzu i l i ng 
In 1993 bleef een grote kans onbenut. Het 

van kracht worden van het nieuwe decreet was 

immers de uitgelezen aanleiding om het Ko-

ninklijk Ballet van Vlaanderen op te nemen in 

een integraal dansbeleid. Dat dit niet gebeurd 

is, bewijst hoe politiek beschermd het Ballet 

van Vlaanderen wel is. Ook vandaag staat dat 

gezelschap nog steeds rechstreeks ad nomina-

tim op de begroting ingeschreven - een soort 

geprivilegieerde liaison met de overheid, en 

daarmee meteen ook: een hors catégorie posi-

tie, die het ballet onttrekt aan iedere inspraak 

van buitenaf. 

Herhaaldelijke keren heeft de Raad zich 

hierover beklaagd. Terecht, want hoe kan een 

Raad voor Dans (sic) een totaalbeleid uitstip-

pelen als slechts een derde van het totale dans-

budget binnen haar bevoegdheid ligt? Dat is 

een zaak van middelen, voorwaar een gevoelig 

punt in een ondergesubsidieerd landschap. 

Maar er is meer. De scheiding tussen het Ballet 

van Vlaanderen en de rest van de dans ver-

diept de mentale kloof tussen de klassieke dans 

en de zogenaamd hedendaagse dans. Erger 

nog, het houdt die kloof artificieel in stand op 

een ogenblik dat de verhoudingen tussen bei-

de strekkingen aan herziening toe zijn. Daar-

om, al kunnen we de tweespalt ballet versus 

hedendaagse dans historisch wel begrijpen, ze 

verder bij decreet in stand houden, dreigt een 

belachelijk anachronisme te worden. 

We mogen dan ook hopen dat deze ano-

malie zal worden weggesneden als eerstdaags 

het decreet opnieuw op de operatietafel komt 

te liggen. Een nieuwe fase in het cultuurbeleid, 

in welke vorm ook, zou de gelegenheid moe-

ten zijn om het dansbeleid artistiek te ontzui-

len. Dat zal veel openheid vergen, niet in het 

minst van het Ballet van Vlaanderen, maar 

ook van de hedendaagse danssector zelf. Im-

mers, in retrospectief bekeken, blijkt nu dat 

het decreet in eerste instantie het officialiseren 

was van een generatie (en dan blijkbaar alleen 

de succesvolle topdrie) en daarmee ook van 

een dansopvatting (wat kan omschreven wor-

den als 'hedendaagse' dans). Op zich is daar 

vanzelfsprekend niets fout mee; alleen zullen 

we stilaan de impliciete canons moeten expli-

citeren om ze op termijn in vraag te stellen en 

open te gooien naar andere vormen van dans 

toe: klassiek, historisch, niet-westers, low cul-

ture, enzovoort. 

Zover is het echter nog lang niet. De voor-

bije subsidieslag heeft alvast duidelijk ge-

maakt dat dans niet langer tot de prioriteiten 

van de regering behoort en derhalve weer in 

het vrieskastje zit. Onder minister Weckx had 

dans wél een voorkeurbehandeling gekregen. 

Ook al waren zijn inhaalbewegingen niet toe-

reikend - de in te halen afstand ten opzichte 

van het theater is nu eenmaal bijzonder groot - , 

verwacht werd dat minister Martens de in-

spanningen van zijn voorganger zou voortzet-

ten. Dat hij daar niet in geslaagd is, is betreu-

renswaardig. Op die manier blijft dans stief-

zusterlijk behandeld. Ter vergelijking: een 

beginnend gezelschap in het theater krijgt een 

startenveloppe van 6 miljoen; in de dans kan 

er niet eens sprake zijn van een beginnend ge-

zelschap. Die zijn er niet, naar verluidt omdat 

men 'de versnippering van de middelen' wou 

tegengaan. 

W h o ' s a f ra id of d ivers i ty? 
Met het argument van de versnippering is 

iets vreemds aan de hand. Het duikt verschil-

lende keren op in de beleidsteksten van de 

overheid. Ook op het debat in het Theaterfes-

tival was het zowat een sleutelwoord. 'Versnip-

pering'. 'We moeten ons hoeden voor versnip-

pering', 'we moeten versnippering tegengaan'. 

Blijkbaar wordt er zo kwistig met dit woord 

omgesprongen, dat de 'versnippering' zelf ver-

snipperd dreigt te geraken. Maar over welke 

versnippering gaat het hier? 

Bedoeld wordt de versnippering van de 

middelen. Wanneer er weinig geld voorhan-

den is, dan moet je daar spaarzaam mee om-

springen. Liever een boterham voor een hand-

vol, dan wat kruimels voor iedereen. Volgens 

diezelfde redenering heeft de Raad voor Dans 

al tijdens de vorige subsidieperiode hard ge-

snoeid in het aanbod en kwamen bijgevolg 

slechts drie gezelschappen (Rosas, Ultima Vez 

en Les Ballets C. de la B.) en twee dansorgani-

saties (Klapstuk en De Beweeging) voor er-

kenning in aanmerking. Vijf erkende structu-

ren op een heel veld in expansie, het is niet 

veel. Maar wie versnippering van de middelen 

wil tegengaan, moet hard zijn. 

Echter, wrang gaat datzelfde argument 

klinken vier jaar later: 45 miljoen rijker en een 

subsidieronde verder blijkt een ditmaal door 
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de Raad voorgedragen groep choreografen geen 

toegang tot het erkende bestel te verkrijgen 

omdat dit een versnippering... (ja, ja) zou in-

houden. Schuilt er achter het argument van 

'de versnippering' niet nog iets anders dan het 

behoedzame beheer van de beschikbare mid-

delen? Betekent de angst voor versnippering niet 

de angst voor de versplintering van het land-

schap, voor een soort invasie van groepen, een 

overbevolking van choreografen? Vreest men, 

minder spectaculair gesteld, niet gewoon di-

versiteit? Eenmaal erkend kun je een choreo-

graaf niet zomaar meer terugtoveren in de 

wolk van de danswerkplaatsen. 

Met andere woorden: de beleidsmakers zijn 

bang voor een beleid dat verder uitdeint en 

waar men na verloop geen vat meer op heeft. 

En niet alleen de beleidsmakers. Het hele veld 

van de podiumkunsten lijkt op een geografi-

sche map waar territoriale ruimten worden af-

gebakend en vergrendeld. Zodoende lijkt het 

landschap niet zozeer op een continuüm, ver-

glijdend, met graduele kwantitatieve verschil-

len. Veeleer is het volgens een trapsgewijze ver-

deelsleutel opgedeeld, met tussen iedere trede 

een duizelingwekkende afstand. Zo is tussen 

theater en de rest van de disciplines een hoog-

teverschil ingebouwd, rond het ballet ligt een 

cordon sanitaire. L'histoire se répète. De heden-

daagse dans dreigt intern hetzelfde te doen: 

namelijk het beveiligen en betonneren van 

een top ten opzichte van de rest. Dat zijn niet 

alleen differentiaties; in een klimaat waar men 

in een concurrentiële positie ten opzichte van 

elkaar staat, zijn dat symbolische grendels. 

Nochtans loopt het allemaal zo'n vaart 

niet. Het doembeeld van oprukkende legers 

pretendenten en subsidiënten stemt niet over-

een met het vrij trage, maar niettemin gestage 

tempo waarmee de dans zich verder ontwik-

kelt. De grote golven waarnaar men eerst reik-

halzend uitkeek, zijn er niet gekomen. In plaats 

daarvan dient zich met de nodige regelmaat 

een volwassen aanwas aan, meestal in de vorm 

van nu en dan een choreograaf. Na blitzster 

Meg Stuart kwamen onder meer Alexander 

Baervoets, Annamirl van der Pluijm (vraagt niet 

eens subsidies aan) en Hans Van den Broeck 

(zit reeds in het collectief Les Ballets C. de la 

B.), na hen komen anderen. Hen straks ook de 

weg versperren, is een hypotheek zetten op de 

levensvatbaarheid van een landschap. Dat pas 

zou een versnippering, want verkwisting van 

talent zijn. 

Dé uitdaging van het dansbeleid ligt mo-

menteel evenwel niet aan de basis, maar in het 

middenveld. Het zijn de choreografen die in 

de jaren tachtig debuteerden maar nu nog 

steeds onerkend rondzwalpen. Ze worden wel 

eens 'the lost generation' genoemd. 'Lost', om-

dat ze de boot misten van de topdrie en de 

voorzieningen voor debuterende, jonge cho-

reografen ontgroeid zijn. 'Lost', misschien ook 

omdat ze door sommigen opgegeven waren. 

Een veld kent nu eenmaal een natuurlijke af-

vallingskoers: het deint niet alleen uit, het 

krimpt ook in. Groot was dan ook de verba-

zing toen afgelopen seizoenen dé verrassingen 

uit dat middenveld kwamen. Mare Vanrunxt 

plaatste zich met Antilichaam en Dies Irae op-

nieuw in het artistieke brandpunt. Het ten-

toonstellingsproject van Eric Raeves is een boei-

end aanknopingspunt voor verdere projecten. 

Thierry Smits, op en top Belgisch zwevend tus-

sen Franstalige en Nederlandstalige zijde, heeft 

met zijn Cyberchrist en Soirée Dansante parels 

van voorstellingen afgeleverd. Intussen tim-

meren Bert Van Gorp en Karin Vyncke eigen-

zinnig verder aan hun oeuvre. 

Dankzij de steun van organisaties als De 

Beweeging en Vooruit konden deze choreo-

grafen voorlopig nog overleven. Maar feitelijk 

zijn deze choreografen (zoals ook de door Klap-

stuk gelanceerde Meg Stuart en weldra Alexa-

nder Baervoets) te groot geworden voor die 

organisaties en moeten zij zich kunnen ver-

zelfstandigen. Dat deze subsidieronde dat niet 

heeft kunnen mogelijk maken, is in strijd met 

de hele geest van doorstroming en continuïteit 

en legt een zware ballast op de verantwoorde-

lijkheid van de werkplaatsen jegens aantredend 

talent. Ik hoop dat tussentijdse instapmaatre-

gelen deze fout snel kunnen rechtzetten. Mi-

nister Martens heeft al bewezen kordaat te 

kunnen optreden. Hopelijk vindt hij met zijn 

overtuigingskracht de nodige meerderheid 

binnen zijn regering om prioriteit aan de dans 

te verlenen. 

Frederick's first kiss - Bert Van Gorp / Jos Verhoogen 

Intussen tonen drie choreografen hier in 

Gent dat ze niet'lost' zijn. Mare Vanrunxt, Karin 

Vyncke en Bert Van Gorp hebben een stem, en 

ze weigeren pertinent geweigerd te zijn. Salon 

des refusés. Geen salon van geweigerden. Een 

salon van weigeraars. 

Myr iam Van Imschoot 

1. De forse s t i jg ing van De Beweeging werd niet 

eens beargumenteerd in het persber icht van de 

Vlaamse Regering. 

2. Daarmee is n iet gezegd dat een po l i t iek-vr i je 

zone ook een ar t is t iek belangvr i je zone zou zi jn. 
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Een dure m i s s e r 

Enkele maanden geleden verscheen bij Stichting Kunstboek een groot, dik en mooi uitgegeven boek met als titel 

Dans in Vlaanderen 
Etcetera gaf het recensie-exemplaar door aan de Nederlandse danshistorica Eva Van Schaik. 

Natuurlijk was het nodig dat de contemporai-

ne dansgeschiedenis in het Vlaamse deel van 

de wereld te boek werd gesteld. Beter laat dan 

nooit, moet Stichting Kunstboek gedacht heb-

ben. Al is de internationale reputatie van bij-

voorbeeld Maurice Béjart, Jeanne Brabants, 

Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekey-

bus en Jan Fabre voorlopig wel verzekerd, met 

al die andere geanonimiseerden is het anders 

gesteld. Zij hebben zelfs last van die reputatie 

van de club van vijf. 

Waar zijn ze gebleven? Nog even en nie-

mand zou meer de vooroorlogse verrichtin-

gen en dadendrang van doortastende vrouwen 

als Lea Daan, Isa Voss, Elsa Darciel kunnen ve-

rifiëren, bij gebrek aan archivering, documen-

tatie of - nog erger - geïnteresseerde historici 

en voor de geleiding van hun onderzoek nood-

zakelijke uitgevers. De bakervrouwen aan de 

wieg van de twintigste-eeuvvse Vlaamse toneel-

dans zouden voorgoed vergeten raken en nie-

mand zou zich nog maar een beeld kunnen 

vormen van hun spitwerk in een voor dansbe-

planting braakliggende bodem. Wie iets van 

het proces van zijn kunst wil weten, om zijn 

eigen standpunt of bijdrage daaraan te bepalen, 

moet zich wel over zijn voorgangers en weg-

bereiders laten informeren. Wil men in of uit 

de pas? Tegen, op of met de maat der omstan-

digheden? Dat boek moest er - vroeg of laat -

dus van komen. Niet zomaar een boek, maar 

een kunstboek. 

De bevalling heeft lang geduurd, wel drie 

jaar. Moet die draagtijd als een symptoom wor-

den opgevat? Hoe dan ook, het prijzig uitge-

vallen, stevig op de toonbank liggende pro-

duct dat meer voor de koffietafel dan voor de 

bureauplank lijkt bestemd, is er nu. Eén oog-

opslag maakt duidelijk dat het niet voldoet 

aan de minimale eisen die aan het streven naar 

volledigheid en aan verantwoordingsplicht je-

gens het bronnenmateriaal gesteld moeten 

worden. 

' D a n s ' in ' V l a a n d e r e n ' 

Of België nu wel of niet (meer) bestaat, 

Vlaanderen begint - althans vanuit mijn be-

perkte perspectief - in Sint-Job-in-'t-Goor en 

reikt tot aan de Grote Markt in Brussel. In his-

torologische zin onderhouden de noordelijke 

en zuidelijke Lage Landen bij de Zee een frap-

pante haat-liefderelatie, die nog is te herleiden 

naar die eerste april waarop Alva zijn bril ver-

loor. Weet u het nog, die Unie van Atrecht en 

Unie van Utrecht? Eeuwen en een La Muette 

de Portici later zijn enkele Noorderburen in 

het kwalijke vaarwater van de Groot-Neder-

landsche Beweging geraakt, onder stuurmans-

kunst van hun historische grootmeesters Ger-

retson en Geyl. Onlangs publiceerde Lode Wils 

daarover een zeer behartenswaardige studie. 

Kortom, de strijdbijl tussen Leuven en Leiden 

is nog lang niet begraven. Wat mij betreft: in 

Vlaanderen wordt met meer boter gekookt, is 

de taal bloemrijker maar minder to the point 

en ruikt het op onverwachte momenten naar 

auwel en wierook. Ieder mens zo zijn eigen 

vooroordelen, die boven principes zijn te ver-

kiezen. Vlamingen scoren hoger in tv- quizzen 

en taaidictees. 

Meer problematisch aan de titel van dit 

kunstboek is het woordje 'dans'. Dans thuis, 

dans op het scherm of op de buis, dans op 

straat, dans in de kerk, dans op school, dans 

volgens de boekjes, dans in het theater? Gaat 

het over dans voor mensen of dans met men-

sen? Zelfs geen ondertitel die mij vertelt dat 

het de auteurs om dans als te onderscheiden 

theaterdiscipline gaat en wel in de jaren sinds 

de Eerste Wereldoorlog. Dus vanaf de tijd dat 

duizenden Vlamingen naar het Noorden moes-

ten vluchten en er op een allerminst gastvrij 

onthaal hoefden te rekenen. Ach, het is maar 

één voorbeeld over een historisch kader dat 

elke danshistoricus zich moet opleggen. Eeu-

wenlang was Vlaanderen rijk door haar lake-

nindustrie. Toen kwam de periode waarin de 

lakens door hun zuiderburen weiden uitgedeeld 

en door hun noorderburen werden afgenomen. 

Hoe zat het met de danskunstige verwer-

king van die erfenis? 

N o o d s p r o n g 

Dans in Vlaanderen is een zorgvuldig en 

gemakzuchtig boek. Zorgvuldig door de rijke 

illustratie en de met veel lucht opgeklopte lay-

out. Een leesbril hoeft er amper bij opgezet. 

Het oogt heel wat om het pittige prijskaartje 

waar te maken, maar het historische spitwerk 

in ander bronnenmateriaal dan de iconografie 

leverde dertien, door hun oppervlakkigheid 

uitmuntende essays op, die amper een Etcetera-

editie zouden halen, laat staan vullen. Zij zijn 

van wisselvallige kwaliteit en gerangschikt naar 

zes clusters. Gekozen werd voor auteurs die 

zich al eerder als spreekbuizen over de hen 

toegedachte deelonderwerpen hebben gepro-

fileerd. Vooral dat laatste roept direct de vraag 

op of een monografie niet verstandiger of ge-
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wenster ware geweest, ten behoeve van een co-

herente visie op de historische processen die 

zich binnen de nog altijd zo met elkaar over-

hoop liggende danssector in Vlaanderen voor-

doen. Er werd door deze opzet voor de mak-

kelijkste en daarom glibberigste weg gekozen. 

Of was het domweg een noodsprong, omdat 

er nog altijd geen één in Vlaamse theaterdans 

gespecialiseerde scribent te vinden is die voor 

een inzichtelijk gemaakte en toetsbare eenheid 

in de diversiteit kan, wil of durft staan? Mocht 

dat inderdaad het geval zijn dan tekent dat de 

intens trieste status van de Vlaamse podium-

dans. Dit boek trekt die status - stellig onge-

wild - nog dieper naar beneden. Een kans voor 

open doel werd gemist. Waarom niet één his-

toricus gedurende drie jaar op deze Gordiaan-

se knoop zetten? Nog altijd moet de Vlaamse 

theaterdans een naslagwerk met repertoire- en 

'tableau de la troupe'-overzichten, choreologie 

en zelfs een bibliografie of register ontberen. 

Als danshistorica die ooit een poging waagde 

ten aanzien van de Nederlandse theaterdans-

geschiedenis na 1900, las ik dit boek met stij-

gende verbazing. Deze uitgave blijkt al achter-

haald voordat ze goed en wel is uitgegeven. 

Onmoge l i j k huwe l i j k 
In het tijdschrift De Gids van april 1996 las 

ik in dit opzicht een interessante polemiek van 

Johan Reyniers en Ariejan Korteweg. Inzet was 

de vraag waarom (a) Vlaamse dansdeskundi-

gen zo anders tegen hun bijdrage aan de tradi-

tievorming op hun vakgebied aankijken dan 

hun Nederlandse collega's en (b) waarin de 

toneeldanskunst boven en onder de Biesbos 

verschilt en overeenkomt. Er is iets vreemds 

aan de hand. De zuiderburen menen dat de 

noorderburen vanaf de Tweede Wereldoorlog 

een voorbeeldige voorgangersrol hebben ver-

vuld en met verwijzing naar de huischoreo-

grafen van het Nederlands Danstheater en Het 

Nationale Ballet zouden zij deze in feite nog 

steeds hebben. Korteweg meent echter dat in 

Nederland de wet van de stuwende achter-

stand al zo'n vijftien jaar geleden in de wet van 

de remmende voorsprong is omgeslagen en 

dat het met de revolutionaire, grensverleggen-

de mentaliteit van De Keersmaeker etc. nu aan 

de theaterdanscultuur in Vlaanderen is om de 

baton over te nemen. De scheiding der boven/-

beneden-de-Biesbosgeesten, zo veronderstellen 

beide auteurs, zou tijdens en direct na de 

Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn. Dat is 

mijns inziens te ongenuanceerd. 

De Nederlanders waren net als de Vlamin-

gen vanaf 1955 in staat meerdere gezelschap-

pen te institutionaliseren, en de dans als een te 

financieren kunst binnen het subsidiërings-

systeem van de lokale en landelijke overheden 

te loodsen. Boven de Moerdijk hadden zij daar-

toe hun Gaskell, Adret, Birnie en Harkarvy, 

hun internationaal unieke groep voor de jeugd 

of hun internationaal georiënteerde folldore-

dans. Ze hadden ook al vanaf de tweede helft 

van de jaren vijftig hun eigen moderne dan-

sexperimentelen, die zeker door de Ameri-

kaanse moderne dans werden aangetrokken 

en vanaf 1975 als 'de kleine dansgroepen' de 

lange weg naar incidentele, naar structurele 

subsidie aflegden. En toch, wat bij de zuider-

buren nog controversieel of als ultiem doel te 

bereiken was, was in Nederland rond 1980 al 

een gepasseerd station. De werkelijke scheiding 

der geesten vond eigenlijk pas rond 1970 plaats, 

dus tijdens de hoogtij(of moet ik schrijven 

hoogmis?)-dagen van Béjart in het Cirque 

Royale en van Brabants in Antwerpen. Thans 

lijkt dit proces, volgens Korteweg, zo goed als 

in het tegengestelde gekeerd te zijn. Door een 

vertraagde verwerking van de jaren vijftig en 

zestig hebben de Vlamingen pas na 1980 aan 

grenzen openbrekende daadkracht gewonnen, 

zelfs veel meer dan de immer leentjebuur spe-

lende Nederlanders. 

Blijft de vraag hoe het komt dat de weg die 

de beneden- en bovenburen na de Eerste We-

reldoorlog aflegden zo vele decennia zo vele 

overeenkomsten kon tonen, maar dat de diffe-

rentiatie zich onmiskenbaar na 1970 open-

baarde. Is dat allemaal terug te voeren op Bel-

gische betrokkenheid en Nederlandse neutra-

liteit in de Eerste Wereldoorlog? Kort na het 

herstel van de nationaal-socialistische wurg-

greep raakte de danskunst in Vlaanderen in 

het Frans-Vlaamse duel Béjart-Brabants ver-

strikt, dus in dat onmogelijke huwelijk in ge-

meenschap van goederen van een pater et 

mater familias die zulke tegenstrijdige visies 

en culturele wortels vertegenwoordigden. Hun 

ouderlijke zegeningen blijken in zoverre aan 

een gehele generatie dansers voorbij te zijn ge-

gaan, dat deze zich amper in dat roerige tijd-

perk van de zich zo veel verbeeldende sixties 

en seventies konden profileren. De grote afwe-

zigen in de theaterdansontwikkeling in Vlaan-

deren zijn - ook in dit boek - de dansers/cho-

reografen die in de jaren van crisis, bezetting, 

wederopbouw, dus tussen 1930 en 1950, zijn 

geboren. Voelden zij zich niet tot een grote 

schoonmaak of rebellie geroepen, of kregen 

zij domweg niet de kans? 

Gruwe l i j k boeket 
Een boek als Dans in Vlaanderen had op 

dit soort vragen een antwoord moeten bieden. 

Ik heb het niet kunnen vinden. Mijn grootste 

bezwaar is de afwezigheid van enig historisch 

kader, zowel naar tijd als naar plaats. Evenmin 

is duidelijk hoe de zes clusters zich dansin-

houdelijk, danstechnisch en mediamatig tot 

elkaar verhouden. Vooral dat laatste is belang-

rijk, want de media (pers, opkomende televi-

sie) als belanghebbende medespelers leveren 

nu eenmaal een bijzonder rijke informatie-

bron over het publieksbereik en/of het publie-

ke imago van de theaterdans, zowel binnen de 

eigen cultuur als in de internationale interac-

tie. Het is natuurlijk wel aardig om te vermel-

den dat er na 1980 een toenemende hoeveel-

heid buitenlandse en zeer uiteenlopende dans-

voorbeelden over het Vlaamse vlakke land 

spoelden, maar dat krijgt pas zin als de inter-

actie met de inheemse situatie met aantoon-

bare voorbeelden wordt gestaafd. 

Marianne Van Kerkhoven schreef een tac-

tisch-diplomatieke, of beter, strategisch be-

zwerende inleiding. Als een soort vangnet 

voor de mogelijke kritiek die haar redactionele 

voorwerk - haar inziens terecht - kan oproe-

pen, wijst zij bij voorbaat op de hiaten en te-

kortkomingen, met de vergoelijkende sugges-

tie dat alle begin moeilijk is en dat die lacunes 

ook positief moeten worden ontvangen. Zij 

roepen immers op tot verbetering. Ja, zo kan 

ik het ook... Het was juist de taak van Van 

Kerkhoven, Lambrechts en Verstockt geweest 

om niet alleen de achterstanden te signaleren, 

maar deze ook weg te werken. 

Voor historici is deze verbloemende bloem-

lezing een gruwel. Het zich verschuilen achter 

meerstemmigheid is overigens een kwalijke 

trend aan het worden, waaraan ook het Thea-

ter Instituut Nederland zich steeds vaker 

schuldig maakt, getuige de recente uitgave 

Theatergeschiedenis der Nederlanden. Onder 

het mom dat een mooi boeket uit meerdere 

bloempjes bestaat, wordt de kunst van het 

materiaal selecteren en interpreteren veron-

achtzaamd. Geschiedschrijven is voor alles dur-

ven verbeelden, op basis van te verantwoor-

den selectiecriteria en met een ter controle en 

verificatie aangeboden bronnengebruik. Ge-

schiedschrijven is bovenal verbanden durven 

te leggen, diverse draden durven te verstrenge-

len die uit de symbiose van Kleio en hoe casu 

Terpsichore voortkomen. 

Het grote dilemma waarmee dit boek 

kampt, is de nog immer gecultiveerde dubbel-

zinnige houding tegenover het klassieke bal-

letdictaat gedurende de hele twintigste eeuw, 

die eeuw van extremen, zoals Eric Hobsbawm 

dat zo mooi beschreef. Dat maakt de toneel-

dans in dit deel van de wereld tamelijk uniek. 

In de balletteske hinkstapsprong die zeker in 

de negentiende eeuw tussen Parijs en Kopen-

hagen werd ondernomen, geldt Vlaanderen als 

het overgeslagen, onaangeraakte gebied tussen 

de hinkstap en de sprong. Datzelfde geldt voor 

de zevenmijlsstappen die tussen Engeland en 
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het tsaristische Rusland werden afgelegd. Tot 

op heden heeft zich nog steeds niemand opge-

worpen om de klassieke traditie op de assen 

Parijs-Kopenhagen en Londen- Sint-Peters-

burg/Moskou ook in Vlaanderen te conserve-

ren. In tegendeel zelfs! Papa Béjart en Mama 

Brabants namen het liever tegen de Europese 

balletgeschiedenis op door er hun eigen kos-

mopolitische en niet van pretenties gespeende 

behoeften tegen in te werpen, als even eigen-

zinnig als behartenswaardig aftreksel van hun 

modernistische geest. Niet het verleden moest 

gediend, maar het heden en de toekomst. 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog 

leefde dit gedachtegoed alom, en juist omdat 

België daarvóór geen balletbruggenhoofd had 

gevormd kon dat betrekkelijk welig tieren. 

Vlaanderen ontbeerde kortom de visionaire 

geest van de Française Adret of de Russische 

Gaskell, die allebei een even diep ontzag voor 

de klassieke balleterfenis als voor de Ameri-

kaans georiënteerde vernieuwing koesterden 

én kweekten. Zowel Gaskell als Adret (en tot 

1950 de balletbekwame Duitse dansregisseuse 

Georgi) stelden zich tot taak dat ook Neder-

landse beroepsdansers aan de internationale 

artistieke normen en ballettechnisch vereiste 

maatstaven moesten voldoen om hun eigen 

profiel te ontwikkelen. Zij wensten de beteke-

nis van de vanuit Parijs, Wenen, Kopenhagen 

en Sint-Petersburg verspreide balletklassiekers 

die de negentiende en twintigste eeuw hadden 

voortgebracht, niet te veronachtzamen. Dat-

zelfde geldt voor hun annexerende houding 

naar de neoklassieke balletkunst, het panto-

mimische kostuumspektakel van het Engelse 

ballet of de Vaganova-virtuoso en de Iberische 

flamenco-furore. Wil je je eigen boot in het in-

ternationale vaarwater van ballet vormen dan 

moet je eerst die nederige nieuwsgierigheid 

naar de historische canons en codes opbrengen. 

Meerdere studenten uit de Nederlandse 

dansacademies vonden daarom hun weg naar 

Béjart en Brabants. Pas in de jaren zeventig en 

tachtig draaide dit proces zich om en bleken 

Vlaamse dansvernieuwers in sterke mate af-

hankelijk van progressieve festivalprogram-

meurs in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 

In België is die knieval naar klassiek nooit se-

rieus gebeurd. Dat moet overigens niet monu-

mentale figuren als Brabants of Béjart in de 

schoenen geschoven worden. Wel dienen theo-

retici en danshistorici zich af te vragen hoe en 

waarom die hardnekkig beleden aversie van 

het verleden ontstond, bleef bestaan en wat de 

theaterdans in Vlaanderen daarmee over zich 

en haar publiek afriep. Kwam het omdat Parijs 
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dichterbij lag? Kwam het omdat Brussel de-

zelfde aanmatigende rol naar de Vlaamse dans-

cultuur wenste te spelen als Parijs naar het 

Franse achterland? 

Opmerkelijk hiaat in het erbarmelijk 

slechte hoofdstuk over de dansinvloeden van 

buitenaf (een uitglijer van Katie Verstockt) is 

het voorbijgaan aan de betekenis die Brussel 

niet alleen in het kader van de oprichting van 

de EEG en de Europese eenwording maar ook 

als halte in de Europese tournees van bijvoor-

beeld Kirov en Bolshoi, New York City Ballet, 

American Ballet Theatre, Martha Graham Dan-

ce Company en al die anderen heeft gehad. 

Ook in de jaren vijftig en zestig werd België 

door vele groten uit het westen en oosten be-

zocht, zelfs meer dan Nederland. 

De auteurs sloten zich ook zo goed als af 

(Erwin Jans uitgezonderd) voor de culturele 

revolutie die volgens zovele historici, sociolo-

gen, historici en politicologen, onder invloed 

van de Pax Americana en daarna van de Oor-

log in Vietnam tussen 1955 - 1975 plaatsvond. 

Het jaar van I had a dreain en Icli bin ein Beili-

uer, dat met de moord in Dallas werd afgesloten, 

wordt door veel Europeanen als een trend-

breuk aangewezen. Thans wordt voorgesteld 

alsof Vlaanderen die dans geheel en al ont-

sprong. Mocht dat zo zijn, dan dient dat ver-

klaard te worden. 

Een theaterdanscultuur, zowel in haar in-

stitutionele als mentaliteitsgeschiedenis, ont-

wikkelt zich niet los van een algemeen cul-

tuurproces. De professionalisering, profilering 

en groepsvorming van scheppende en uitvoe-

rende danskunstenaars die zich aan interna-

tionale ambachtelijke codes en condities hou-

den en zich tegenover de meerkoppige bier-

kaai van onwetendheid, onbegrip, vooroordeel 

etc. zien gesteld, verdienen het om vanuit een 

visie op cultuurprocessen bestudeerd te worden. 

S c h u l d i g e o n s c h u l d 

Het begin van de jaren tachtig, met de te-

rugkeer van de slechts even aan Amerika ver-

loren gewaande dochter De Keersmaeker en 

de out of the blue opkomst van autodidacten 

als Fabre en Vandekeybus, wordt als door-

braak aangehouden. Toen was de tijd rijp voor 

een nieuw organisatiemodel, mede gestimu-

leerd door festival- en theaterprogrammeurs 

in Brussel, Leuven en Antwerpen, die in de 

ban van Bausch en in mindere mate van Bu-

toh raakten. In vergelijking met de lange, veel 

omvattende arbeid van het Ballet van de XXste 

Eeuw en het Ballet van Vlaanderen krijgen de 

drie prominente pioniers van de jaren tachtig 

wel erg veel aandacht. Over de al dan niet be-

staande interactie tussen hun opkomst en het 

conflict rond Béjarts vertrek en de opvolgings-

kwestie Brabants wordt weinig helderheid ge-

boden. 

Via de nieuwe organisatiekanalen kon zich 

ook een nieuw intellectueel potentieel opwer-

pen, zo wordt gesteld. Het valt op dat dit po-

tentieel van toeten noch blazen wist (wilde 

weten?) over de diepere achtergronden van het 

Belgische Balletverdriet. Die tot nieuwe heer-

lijkheid verheven 'schuldige onschuld' bood 

natuurlijk wel vele voordelen. Vrank en vrij 

kon een generatie menen dat alles anders moest, 

zoals in Nederland een generatie eerder dat 

meende. Op mij kwam het inhalen van die 

achterstand over als een onverholen gender-

aanval op een gefossiliseerd rakende narcisti-

sche homo-erotiek waarvan met name de cul-

tus rond het Ballet van de XXste Eeuw en de 

seksistische terreur van Panov een uitwas was 

geworden. Er deed zich in de jaren van het op-

rukkende management-denken in een verza-

digde consumptiemaatschappij een niet mis te 

verstaan dochter-vader en zoon-moeder con-

flict voor, gevoed door ideeën buiten het bal-

let. Deze ruif voor psychologen bleef door alle 

auteurs onaangeraakt. 

Bedrogen 

De hoofdstukken over het Ballet van de 

XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen zijn 

amper gedocumenteerd. Er staan ook aperte 

blunders in, zoals 'de komst van Cranko in 

1979' in Antwerpen, terwijl hij toen al zes jaar 

dood was. Even misleidend is de aanname dat 

Butlers Carmina Burana in 1982 een poging 

tot vernieuwing was. Die choreografie was toen 

al twintig jaar oud. Over de publieke storm-

schade en exodus die het gezelschap in Ant-

werpen door de Panovs moest lijden, wordt 

nauwelijks geschreven. Evenmin komt de be-

tekenis van de musical serverende afsplitsing 

uit de verf. 

Dit boek is bedoeld als een brugpoging 

tussen de mentale verschillen in het historisch 

antagonisme ballet/niet-ballet. Die brug blijft 

echter bij twee pilaren, en kreeg geen draag-

vlak voor het tweerichtingsverkeer daartus-

sen. Evenmin heeft men de moeite genomen 

om de jongste brugbereiders te noemen. De 

actualiteit eindigt in 1990 en niet in het sei-

zoen 1995-1996. De school die De Keersmaeker 

internationaal creëerde, en daarmee bedoel ik 

niet PARTS, maar de universele herkenbaar-

heid en toepasbaarheid van haar techniek en 

toneelgebruik, zou veel meer op zijn tot epi-

gonisme aanleiding gevende karakter getoetst 

moeten worden. 

De theaterdans in Vlaanderen vanaf de 

jaren twintig speelde zich in een secularisatie-

proces af, met een overwegend katholieke post-

Auschwitz God (Theodor Adorno - Karen 

Armstrong). Werd de Vlaamse toneeldans uit-

geleverd en vermalen tussen de eeuwig tegen 

elkaar indraaiende Frans-Duitse en Engels-

Mediterrane cultuurraderen? Er deden zich 

revoluties op het gebied van werk, vrije-

tijdsbesteding, lichaamsbeleving, techniek, in-

formatie voor. Onder Diaghilevs impresariaat 

(dat ook België in zijn afzetgebied betrok) 

moest kunst al niet meer bevestigen, maar ver-

bazen. Van 'message' veranderden de media in 

'massage', zoals MacLuhan al in 1967 (!) schreef. 

Narcisme en sadomasochisme kregen - zeker 

op scène en screen - een nieuwe betekenis. 

Naar woorden als apartheid, perestroika, mul-

ticulturele samenleving, feminisme, Europa 

1992, aids, verdrag van Schengen en Maast-

richt en ga zo maar door zal men in deze stu-

die tevergeefs zoeken. En toch durf ik met ze-

kerheid te stellen dat de dans op Vlaamse 

podia daarover ging. Evenmin wordt ergens 

gerefereerd aan andere kunstdisciplines die 

voor theaterdans onontbeerlijk zijn, zoals mu-

ziek en beeldende kunst. Daarentegen krijgt 

de dansfilm- en video-opkomst wel een apart 

hoofdstuk. 

Waar gaat dit boek eigenlijk wel over en 

voor welke kapitaalkrachtige doelgroep is het 

bestemd? In een namen- of zakenregister, bi-

bliografische verantwoording of choreologie-

venvijzing kan de koper het niet vinden. Want 

die zijn er niet. Stichting Kunstboek kwam dus 

bedrogen uit in haar liefde voor kunst en boek. 

Eva van Scha ik 

A-M Lambrechts , M. Van Kerkhoven, 

K. Verstockt ( red.) ,Dans in Vlaanderen, St icht ing 

Kunstboek bvba, Brugge, 1 9 9 6 , 2 4 5 p . , 2 5 0 0 Bf. 
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Je t ' aïrne, moi non p lus 

v 

Op het moment dat verschillende Belgische polit ici verkrampt de kaart van de federalisering trekken, 

gooien het Vlaams Theater Instituut en het Maison du Spectacle-la Bellone de grenzen weer open. 

De taalgrens wordt dan niet meer als 'afdamming' gezien maar als een 'mogeli jkheid om iets anders te ontdekken'. 

Een frisse nieuwsgierigheid die resulteerde in een drietal ig jaarboek. 

Balkon/Balcon 
Pol Ar ias 

Het viel de jongste tijd hoe langer hoe meer op 

dat Vlamingen de weg vinden naar het Mai-

son du Spectacle-la Bellone, dat prachtige pand 

op de Vlaamsesteenweg in het hartje van Brus-

sel. Daar zit de Franstalige zusterorganisatie 

van het Vlaams Theater Instituut. Die twee 

kunnen het (eindelijk) goed met elkaar vin-

den. Ze organiseren samen manifestaties, ge-

sprekken en vertalingssessies. Nu hebben ze 

zelfs samen een boek uitgegeven in drie talen: 

Nederlands, Frans en Engels. De titel, Balkon/-

Bcilcon, liegt er niet om. Kijken van bovenuit. 

Ann Olaerts van het VTI noemt het 'over de 

muur kijken, zien hoe de podiumkunsten zich 

hebben geaffirmeerd in beide gemeenschap-

pen, welke de nieuwe vormen en ontwikkelin-

gen zijn, hoe het beleid reageert op die nieuwe 

ontwikkelingen, enz.' 

Zoals het volgens de Belgische normen 

hoort, is de taaibalans in evenwicht: zes Vla-

mingen en zes Franstaligen hebben dat brede 



Dies Irae - Marc Vanrunxt / Raymond Mallentjer 

boek volgeschreven. Twaalf landschapsbeschrij-

vingen vanaf 1980 tot 1995 over theater, dans, 

dramaturgie, beleid en theateronderwijs, ver-

fraaid met tientallen zwartwitfoto's. 

De artikels over het beleid worden, wellicht 

omdat ze wat saai zijn, weggemoffeld in het 

midden van het boek. Els Baeten beschrijft het 

podiumkunstenbeleid in Vlaanderen. Ze be-

kijkt eerst de periode voor het decreet van 1993 

en gaat dan in op de bepalingen, werking en 

voorwaarden van dat nieuwe decreet. Summier 

maar precies en met de juiste kritische opmer-

kingen. Die mis je bij het artikel van Michel 

Jaumain over het Franstalig theaterbeleid. Dat 

kan moeilijk anders, want als 'Theater-Inten-

dant' bij het Ministère de la Communauté 

Française beheert hij mee dat beleid. Bij hen 

bestaat geen decreet maar wordt er gewerkt 

met programmacontracten. Het ontstaan en 

de werking ervan worden uitvoerig uitgelegd. 

Theater en dans 
Mark Deputter ziet in het Vlaamse land-

schap geen stromingen of scholen, wel marke-

ringen. Hoe er in de jaren tachtig een nieuwe 

generatie is ontstaan die ging werken buiten 

de bestaande circuits en opgevangen werd door 

de kunstencentra. Zij weten contacten te leg-

gen over de grenzen heen, vooral met Neder-

land. Zij experimenteren in alle disciplines, de 

acteurs maken hun dramaturgisch onderzoek 

zichtbaar op de scène. Het publiek mag mee-

denken maar nergens wordt verteld hoe dat 

ook is gaan wegblijven. Jarenlang heeft die ge-

neratie in de marge gewerkt, nu nemen ze het 

artistieke centrum in, met alle problemen van-

dien. Ook aan Franstalige kant vormen de 

jaren tachtig een scharnierpunt. Vandaar dat 

Benoit Vreux veel aandacht besteedt aan het 

'Jeune Théatre'-fenomeen. Terecht gaat hij even 

terug tot in de jaren zestig. Net als in Vlaande-

ren worden grenzen opgeblazen, het theater-

verhaal gefragmenteerd en bij gebrek aan za-

len of kunstencentra worden de meest vreem-

de locaties opgezocht. Het nieuwe heeft zich 

bovenop het nog altijd bestaande oude gesta-

peld. Met als gevolg chaos, groeicrisis en onze-

kere toekomst voor jonge theatermakers. 

In Vlaanderen ziet Erwin Jans in de jaren 

tachtig een auteursgeneratie opduiken die breekt 

met de vorige. Zij gaan schrijven vanuit de thea-

terpraktijk. Hij noemt het een schrijven dat 

'opnieuw lichamelijk wil worden, meerduidig, 

suggestief, beeldend, associatief, grillig en on-

voorspelbaar'. Elk van hen, maar ook zij die 

nog de traditie koesteren, worden bondig maar 

spits gedefinieerd. De botsing met het artikel 

van Luc Delisse is hard. Hier is een verlicht 

schrijver bezig die zonder schroom zijn voor-

keuren en vooroordelen neerpent. Theater blijft 

bij hem duidelijk ondergeschikt aan literatuur. 

Pieter T'Jonck betreurt in Vlaanderen de 

scheiding tussen ballet en dans maar vergeet, 

waarschijnlijk bewust, dat er ook zoiets was of 

is als bewegingstheater. Hij ziet een parallel 

verhaal met dat van de jonge Vlaamse theater-

makers, hij brengt dat overzichtelijk, slaagt er-

in die nieuwe dansgeneratie naam per naam te 

situeren en tegelijk gemiste kansen op te som-

men. Het verhaal van Jean-Marie Wynants is 

warriger en begint ook vroeger. Hij noemt het 
dan ook een 'lange mars'. Terecht wijst hij op 
de invloed van Béjart en zijn Mudra-school op 
die Franstalige jonge dansgeneratie en hoe die 
op haar beurt alweer een nieuwe generatie 
choreografen aan het afleveren is. 

Thea te ronderw i j s 
In Vlaanderen is een gevecht aan de gang, 

zo noteert Geert Opsomer in zijn opvallend 

verhelderend artikel. Niet alleen het onder-

wijslandschap wordt kort en duidelijk beschre-

ven maar ook de twee bewegingen die daar 

permanent botsen. Het schoolsysteem selec-

teert wie competent is om de heersende cultu-

ren verder over te dragen en druist daardoor 

in tegen creatieve en kritische impulsen. Het 

nieuwe hogeschooldecreet heeft het gevecht 

nog verscherpt door de theaterscholen afhan-

kelijker te maken. Op de koop toe zijn door 

besparingsrondes de kernen theaterwetenschap 

aan de universiteiten gemarginaliseerd. Anne 

Wibo van haar kant glijdt snel over de Frans-

talige theaterscholen heen en blijft vooral stil-

staan bij haar institituut, het Centre d'études 

théâtrales van Louvain-la-Neuve. Uniek in 

zijn genre, daardoor alleenheersend, met een 

bijzonder breed programma maar hier duide-

lijk verkocht als eigen kind, mooiste kind. 

Sta tements 
In die reeks van twaalf artikels zijn er ook 

twee statements opgenomen, van Marianne 

Van Kerkhoven en van Jacques De Decker. Hij 

stelt de vraag of er een Belgische speeltrant 

bestaat. Neen, die is er niet meer. Wie indertijd 

zijn kritieken las, kent zijn haat tegen het re-

gietheater. Dan schrik je er niet van dat hij 

zomaar stelt dat de Vlaamse acteurs hun inte-

griteit hebben weten te handhaven omdat zij 

slechts veel later dan hun Franstalige collega's 

te maken hebben gehad met het gezag van re-

gisseurs. En, voegt hij er met Idem aan toe, het 

lot van de Vlaamse toneelspeler is heel wat roos-

kleuriger dan dat van zijn Franstalige collega's. 

Inderdaad, daar heeft hij volledig gelijk in als 

je het sociaal statuut bekijkt en de werkkansen 

in theater, film en televisie. Hij gaat nog een 

stap verder en stelt dat de Vlaamse acteur van-

uit sociologisch standpunt de voornaamste vec-

tor is van de theatersector, zodat hij in het pro-

fessionele debat een gesprekspartner is waarmee 

rekening moet gehouden worden. Een artikel 

dat bewust provoceert en reacties uitlokt. 

Bij andere artikels gebeurt dat niet bewust 

en dat verzwakt de waarde van het boek Bnl-

kon/Bnlcoii. Wat hier geprobeerd is, kan nooit 

slagen. Het is een publicatie die zich zowel wil 

richten naar de buitenlandse als naar de bin-

nenlandse lezer, zowel naar de Franstalige als 
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naar de Vlaamse. Die drie categorieën wil men 

bereiken met hetzelfde materiaal dat voor de 

gelegenheid niet alleen in hokjes werd opge-

deeld via taal en thema, maar ook nog eens 

streng afgebakend werd in de tijd. Terecht 

hebben sommige schrijvers dat tijdstip 1980 

ruim gehanteerd. Terecht hebben ze aandacht 

opgeëist voor zaken en organisaties die al veel 

vroeger actief waren. Wie daar minder reke-

ning mee heeft gehouden, is in zekere zin, ik 

neem aan zonder moedwil, de theatergeschie-

denis gaan herschrijven of verengen. Ook het 

opdelen in taalgroepen werkt dubbelzinnig. 

Soms werkt het verhelderend en legt het ook 

de onwetendheid over de andere gemeenschap 

bloot. Meestal komt de zichzelf opgelegde be-

perking storend over. Het minste dat je kon 

verwachten was dat er betere en juistere taak-

omschrijvingen waren meegegeven en dat er 

grondiger overleg had plaatsgevonden tussen 

de verschillende schrijvers. Toch is deze uitgave 

exemplarisch omdat ze wijst op de noodzaak 

om veel intenser het werk van de andere te 

gaan bekijken en bestuderen. De initiatiefne-

mers weten dat maar al te goed. Daarom heb-

ben ze dit boek beschouwd als een voorloper 

op meer expliciete en thematisch gerichte uit-

gaven over het podiumkunstenlandschap in 

onze twee taalgemeenschappen. 

In haar statement, dat we al konden horen 

in de vorm van State of the Union op het Thea-

terfestival van 1994, wijst Marianne Van Kerk-

hoven erop dat het samenbrengen van theorie 

en praktijk één van de belangrijkste histori-

sche taken is van dit moment in het menselijk 

handelen. Daarmee geeft ze aan waarom zo-

wel de uitgave van dit boek als het lezen ervan 

een dwingende noodzaak is. 

Balkon/Balcon. Podiumkunsten in België/ les ar ts 

de la scène en Belg ique, 1ste jaargang, nr 1, 

augustus 1 9 9 6 is een ui tgave van het Vlaams 

Theater Ins t i tuu t en la Maison du Spectacle- la 

Bel lone, 5 0 0 fr. ( 4 5 0 fr., 3 7 5 (r.) + 1 0 0 fr. 

verzendingskosten. Neder land: ƒ 3 0 . 

Een terugblik 
Cla i re Diez 

Het einde van de zomer. Het theaterseizoen 

heeft zijn gordijnen nog niet geopend. En 

toch, voor de eerste keer is het Theaterfestival 

te gast in Brussel. Voor de Franstaligen die het 

Vlaams niet meester zijn, werd ondertiteling 

aangekondigd, hoewel hier nauwelijks sprake 

kan zijn van een Vlaams festival. Maar dit is 

van weinig belang. Het is een mooie kans om 

om de hoek de beste voorstellingen volgens 

Vlaamse en Nederlandse critici te ontdekken. 

Een rijk aanbod wordt gepresenteerd. Er wor-

den debatten gevoerd. Men discussieert. Men 

verdiept zich in datgene waaraan de zintuigen 

worden overgeleverd door het te bespreken. 

Het evenement vindt plaats in het Lunatheater 

dat beroep doet op de mening van Franstalige 

kunstenaars en critici. De zon schijnt. Er is te 

weinig publiek. Maar de goesting is er om op-

nieuw over de jaren te vertellen waarin Vlaamse 

en Franse artiesten elkaar ontmoetten, voor de 

communautaire vrieskou inzette. Voor elk twee-

talig initiatief zich verwondde aan de tyran-

nieke lichtgeraaktheid van de politici, mees-

ters van de grote ontmanteling van België. 

Na de oorlog kwam cultuur onder de be-

voegdheid van het (nationale) Ministerie van 

Onderwijs, totdat in 1958 het eerste Ministerie 

van Cultuur het licht zag. Hiermee ging ook de 

eerste linguïstische splitsing van de Belgische 

cultuur gepaard, de opdeling in een Vlaamse en 

een Franse sectie. In 1977 ging de communauta-

risering van start die in 1980 zou leiden tot het 

installeren van de Raad en de Uitvoerende 

Macht van de Vlaamse en Franse Gemeen-

schappen. 

Vandaag is het voor een Franstalige pro-

grammator gemakkelijker een voorstelling uit 

Dakar te ontvangen dan met een kunstenaar 

uit Antwerpen te werken. Eenieder wordt ge-

dwongen zijn communautair kamp te kiezen, 

op straffe van subsidiemindering. Bij gebrek 

aan een cultureel akkoord tussen de Vlaamse 

en de Franstalige regering. Gebrek? Het be-

treft veeleer een gemis aan wilskracht, een 

blokkade. Het uur van de scheiding heeft ge-

slagen, niet dat van de verdeling. Dat is ten-

minste wat de politieke klasse gelooft. Maar 

laten we eens de Franstalige theaters onder de 

loep nemen en nagaan hoe kunstenaars uit de 

twee taalgebieden elkaar waardeerden, ont-

moetten en verrijkten. 

Op 19 september 1945 werden er twee na-

tionale theaters opgericht, een Vlaams en een 

Frans. Het Franse huis zou tot in 1985 worden 

geleid door de stichter Jacques Huisman. Van-

af 1946 werd Shakespaere opgevoerd in voor-

stellingen van Johan De Meester (Othello en 

Troïhis en Cressida), een adaptatie van Her-

man Teirlincks Elckerlick door Petrus de Diest. 

Vanaf 1957 tot aan het einde van zijn mandaat 

in 1985 zou Huisman bovendien niet minder dan 

twaalf keer Jo Dua uitnodigen. Ook Walter 

Tillemans werd in 1967 bekend met het eerste 

Franstalige plateau in Brussel, waar hij met 

name drie Russische auteurs (Ostrowski, Tol-

stoi, Erdman) zou regisseren. 

In het Théâtre National worden hoofdzake-

lijk Amerikaanse auteurs (Richard Nash, Eu-

gene O'Neill, Henry Denker, Mark Medoff en 

Kaufman-Hart) opgevoerd, maar ook Engelse 

(David Storey, Peter Schaffer) en twee Belgi-

sche auteurs (Paul Willems en Hugo Claus). 

In 1986 nodigde Jean-Claude Drouot, de 

opvolger van de vader-stichter, nogmaals Til-

lemans uit om Der Theatermacher van Tho-

mas Bernhard op te voeren. Hij deed ook een 

beroep op Franz Marijnen die hier de voor-

stellingen Le bnlcon van Genet en Mort de chien 

van Hugo Claus ensceneerde. 

Philippe Van Kessel neemt de leiding over 

in 1990. Inmiddels is het Théâtre National 'Le 

Théâtre national de la communauté française 

de Belgique' (TNCFB) geworden, hoewel ieder-

een dit huis het TNB o f ' l e National' blijft noe-

men. Ter gelegenheid van twee hernemingen 

sluit Van Kessel een akkoord met het Kaai-

theater om in zijn theater Franstalige versies 

van Vlaamse creaties te brengen, met name 

Wittgenstein Incorporated door Johan Leysen 

en de monologen van Jan Fabre. Bovendien 

maakt men naar aanleiding van Amants pué-

rils van de Belg Fernand Crommelynck een 

rolverdeling met Vlaamse acteurs als het huis-

personeel en Franstalige spelers als de mees-

ters: het spel der talen weerspiegelt de geschie-

denis en hun macht. Deze opdeling gebeurt 

naar het voorbeeld van Georges Dandin, een 

voorstelling die enkele jaren voordien werd op-

gevoerd door Marcel Delval in het NTG te Gent. 

In deze voorstelling is Dandin een Vlaamse 

boer die wordt vernederd door de familie de 

Sottenville, 'franskiljons' die hun adellijke titel 

hadden afgekocht. 

Van Kessel zelf is een gekende figuur bin-

nen de stroming van het 'Jeune Théâtre'. Deze 

4 8 E T C E T E R A X I V I 5 8 



-

vervolgens ook de eerste voorstellingen van 

Grace Ellen Barkey. 

Ten slotte mag in dit overzicht de belang-

rijke rol van het Kaaitheater Festival niet ont-

breken. Dit festival was de motor achter de 

openlijke ontmoeting tussen Vlaamse en Frans-

talige artiesten. Evenmin mag de omgekeerde 

operatie van deSingel te Antwerpen worden 

vergeten, waarbij een Vlaams publiek een keu-

ze kon maken uit Franstalige voorstellingen in 

het mini-festival Waarde landgenoten. 

Vandaag neemt enkel het KunstenFesti-

valdesArts de uitdaging aan van een twee- en 

meertalige manifestatie: tegen de politieke 

stroom in, opdat publiek en kunstenaars met 

elkaar kunnen dialogeren in verschillende ta-

len, van China tot New York. Het is tevens het 

moment waarop het Vlaams Theater Instituut 

en La Maison de Spectacle, La Bellone, hun 

eerste drietalig volume Balcon over de podi-

umkunsten in België voorstellen. 

Verta l ing: Sara Keymolen 

beweging was in de jaren '70 ontstaan uit een 

generatie jonge regisseurs die was gevormd 

door de nieuwe toneelopleidingen , INSAS en 

IAD. Onder invloed van mei '68 en op zoek 

naar hun eigen identiteit en een nieuwe esthe-

tiek zetten ze zich af tegen het geïnstitutionali-

seerde theater. Uit de ontmoeting tussen jonge 

afgestudeerde acteurs van het IAD en twee 

Vlaamse regisseurs werd aan Franstalige zijde 

het 'theater van het lichaam' geboren. De be-

trokkenen waren van hun stuk gebracht door 

het overlijden van hun mentor, Henri Chanal, 

die hen vertrouwd had gemaakt met de Ame-

rikaanse avant-garde. In dit verband zette Franz 

Marijnen de erfenis van Grotowski, die hem 

lichaamstechnieken had bijgebracht, om in de 

praktijk van de studios van Camera Obscura. 

Saboo, een regie van Tone Brulin, was de 

eerste voorstelling van het Théâtre Laboratoire 

Vicinal, dat werd opgericht door Charles Fla-

mand. Deze voorstelling vervulde een schar-

nierfunctie in de geschiedenis van het Frans-

talige theater. 

In 1970-1971 nodigde Marc Liebens, die 

vandaag wordt beschouwd als de vader van het 

Jeune Théâtre, Freddy Devreese en Fernand 

Schirren uit in het Théâtre du Parvis. Zij wer-

den gevraagd de muziek bij La farce des téné-

breux van Michel de Ghelderode te verzorgen. 

Vervolgens werd Jo Dua aangesproken om een 

stuk van Strindberg op de planken te zetten. 

In 1976-1977 en 1979-1980 bracht Martine 

Wijckaert twee stukken van Hugo Claus, Pas de 

deux en Leopold II op de trappen van het Mau-

solée des Grenadiers, op de Cour d'Honneur 

van de oude kazerne Prins Albert. Wijckaert is 

verwant met de eerder vermelde generatie van 

nieuwkomers die breken met de traditie. 

Jo Dekmine (Joseph Dekmijn), iemand die 

prat ging op zijn West-Vlaamse origine, volg-

de de Vlaamse invloeden en nodigde tussen 

1980 en 1982 tot driemaal toe Radeis uit in zijn 

Théâtre 140. Eveneens in 1982 bracht Anne Te-

resa De Keersmaeker Fase in het Théâtre 140. 

Ditzelfde theater ondersteunde van bij aan-

vang Jan Lauwers (Need to Know) en toonde 



Jukebox 
Reacties, standpunten en kritieken 

Een gemiste historische kans 
Hugo De Greef, a r t i s t i ek d i rec teu r K a a i t h e a t e r 

Begin oktober kwamen de plannen van het 

Nederlands Toneel Gent (NTG) en de Blauwe 

Maandag Compagnie (BMcie) om te fusioneren 

in de openbaarheid. Een zeer spannend voor-

stel, dat gedurende enige dagen nogal veelbe-

lovend boven het theater in Vlaanderen zweef-

de. Het is dan ook uiterst jammer dat deze 

fusie niet doorgaat. Onafgezien van mijn dik-

wijls afwijkende artistieke mening met be-

trekking tot het werk van de BMcie meen ik 

dat het lukken van een dergelijke demarche 

een nuttig, zelfs uniek elan had kunnen geven 

aan het theater. 

Vlaanderen heeft geen grote theaterstruc-

turen. Alhoewel er zogenaamd drie grote 

schouwburgen zijn - KNS, KVS, NTG - blijven 

dit elk op zich ldeine theaters die bij vergelij-

king met hun als tegenpool geachte buiten-

landse collega's amper nog meetellen. 

De overheid heeft dit probleem gedeelte-

lijk onderkend en van antwoord gediend in de 

nieuwe subsidiebeslissing voor de periode 1997-

2000. Binnen de aan de drie stadstheaters toe-

gewezen subsidie dient een deel, tien miljoen 

elk, aangewend te worden voor gezamenlijke 

projecten of samenwerkingen. Dat dit gebeurt 

op een nogal ongelukkige wijze, want te dwin-

gend en niet gebaseerd op een natuurlijk ge-

groeide artistieke relatie, is uiteraard proble-

matisch. De uitgedokterde externe stimulans 

laat vrezen dat ze wel ellenlange onderlinge 

discussies zal teweegbrengen maar of dat ook 

boeiend artistiek werk oplevert, blijft zeer de 

vraag. Het probleem van 'te kleine' grote ge-

zelschappen is hiermee wel extra onderstreept 

maar of hiermee een juiste richting aan de op-

lossingen gegeven wordt, mag betwijfeld wor-

den. Neem van mij aan dat de drie plus de mi-

nister op dit ogenblik aardig met hun handen 

in het haar zitten om deze zwak hanteerbare 

beslissing werkbaar te maken. Samenwerkin-

gen kunnen gewenst en gestimuleerd worden 

door een overheid maar niet opgelegd. Bij een 

verplichte samenwerking kan ik mij geen span-

nende theatervoorstellingen - een toevallig-

heid daargelaten - inbeelden. 

Die mogelijkheid is er wel wanneer er sa-

mengewerkt wordt vanuit artistieke motieven 

en door gebruik te maken van zich aandienen-

de opportuniteiten. Dit bleek aanwezig bij het 

NTG en de BMcie. Dus alle verwachtingen naar 

een spannende vier jaar met dit nieuwe gezel-

schap waren gerechtvaardigd. En dit zou niet 

alleen een uitdagende periode geweest zijn 

voor het gezelschap en zijn publiek maar voor 

het gehele theaterlandschap. Het ldopt dat 

Vlaanderen dringend nood heeft aan een alert 

en hedendaags echt groot gezelschap. Het zou 

een ankerpunt kunnen worden voor het gehe-

le theater. Andere initiatieven zouden kunnen 

'meegenomen' worden, kleinere projecten zou-

den een toegang krijgen tot het maken van 

hun werk zonder de niet-artistieke kopzorgen, 

talenten zouden verzameld kunnen worden 

om hun werk meer rendement te geven, grote 

voorstellingen zouden weer mogelijk worden 

en een groot publiek zou theater vanuit ver-

schillende artistieke oogpunten binnen één 

stevige context kunnen bijwonen. De zo terecht 

gehekelde versnippering zou voor een stuk op-

gevangen worden. Maar daar bovenop: er zou 

een gegeven ontstaan waartegen andere kun-

stenaars zich kunnen afzetten, anderen in het 

veld kunnen gedynamiseerd worden om gron-

dig te gaan denken of om zichzelf te herdenken, 

om zich artistiek scherper te positioneren. 

We zitten in Vlaanderen op dit ogenblik 

met een gemoedelijk, argeloos voortdeinend 

theaterlandschap. Het door de subsidiebeslis-

sing voor de periode 1997-2000 afgelijnd ter-

rein vertoont geen enkele spanning. Er kan 

perfect uit afgelezen worden welk theater we 

de komende vier jaar gaan krijgen. Verrassin-

gen staan niet op de agenda. Mede ook door 

de erg drastische ingrepen die de overheid heeft 

menen te moeten doen in de adviezen. 

Maar het wezenlijke van de invulling ligt 

hem niet bij de overheid, wel bij de sector. Als 

de raden van advies en de overheid vanuit de 

sector geen dossiers toegeschoven krijgen die 

verregaande wijzigingen voorstellen: wat kun-

nen ze dan doen? Vandaar dat de grootste ver-

antwoordelijkheid voor het gebrek aan artis-

tieke alertheid bij de sector ligt. En daarom 

ook de grote verdienste van de BMcie om dit 

fusievoorstel met NTG te formuleren. Het NTG-

bestuur moet goed begrijpen dat het een 

enorme verantwoordelijkheid heeft genomen 

door niet op het voorstel in te gaan. Een ver-

antwoordelijkheid die verder reikt dan het 

menen braaf binnen de uitgetekende over-

heidslijnen te moeten lopen. Met de voor de 

hand liggende dooddoener: de angst voor het 

'sociaal kerkhof'. Zijn verantwoordelijkheid 

ligt hem niet meer of minder bij het niet grij-

pen van een historische kans om het theater in 

Vlaanderen een draai te geven naar een veel 

dynamischere situatie dan deze waar we nu in 

dreigen terecht te komen. Het grote gevaar is 

nu dat potentieel gewaagde maar artistiek effi-

ciënte voorstellen uit het veld zullen aarzelen 

om naar boven te komen. En dat de overheid 

blijft zitten met de opdracht om krampachtig 

de kunstmatig opgezette samenwerkingsplicht 
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tussen de drie grote gezelschappen voort te 

zetten en dit met in het achterhoofd de frus-

tratie om een prachtige maar helaas mislukte 

fusiepoging. Dat zal, geloof mij, als enig resul-

taat hebben: onderlinge naijver, verkeerd be-

grepen afspraken, gemiereneuk over details en 

dies meer. Er zal zeker geen — een toevalligheid 

daar gelaten - consistent artistiek parcours uit 

voortvloeien. 

Het NTG heeft inmiddels een nieuwe artis-

tieke directeur. Zou één van zijn opdrachten 

niet kunnen zijn om het gesprek met de BMcie 

verder te zetten en positief af te ronden? In-

dien dat zou gebeuren, zou hij geschiedenis 

schrijven. 

Groeten uit Brussel 
Lezersbr ie f van Erw in Jans, d r a m a t u r g van de KVS 

De brochure Groeten uit Brussel (1993-1997) 

die de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in 

mei van dit jaar publiceerde, wordt in Etcetera 

56-57 twee maal aangehaald: een eerste maal 

in een artikel van Pieter T'Jonck over het thea-

ter en de stad, een tweede maal in een artiekel 

van Marleen Baeten/Kurt Vanhoutte over de 

recente subsidieregeling. Tweemaal wordt er 

aan de geciteerde tekst m.i. onrecht gedaan. 

In zijn overigens interessante analyse van 

de problematische verhouding tussen stad en 

theater vertrekt T'Jonck van de eerste para-

graaf uit de Kvs-publicatie. Die stelt algemeen 

dat het theater uit de stad geboren is en nog 

steeds op een kritische en reflexieve manier met 

die collectiviteit verbonden is. Het vreemde is 

dat Pieter T'Jonck niet verder dan die eerste 

paragraaf heeft gelezen (althans dat maak ik 

op uit zijn artikel). Hij maakt die eerste para-

graaf volledig los van de rest van het betoog en 

laat uitschijnen alsof die paar regels een essen-

tialistische en idealistische (lees ook nostalgi-

sche) visie op de verhouding tussen stad en 

theater verwoorden. In zijn artikel deconstru-

eert hij woorden als cultuur, collectiviteit, re-

flectie, ... Allemaal heel mooi en terecht, alleen 

is de tekst Groeten uit Brussel zelf al een pro-

blematisering van die begrippen. Er worden 

helemaal geen 'tijdloze waarheden' verkon-

digd over stad en theater. Integendeel: woor-

den als 'gemeenschap' 'publiek', 'identiteit', 're-

pertoire', 'representatie' worden van hun evi-

denties ontdaan. Zo staat er op p.31:'(...) theater 

heeft geen publiek meer, maar moet zijn pu-

bliek zoeken. Het vertrekt van zichzelf, niet van 

wat eraan voorafgaat. Het vertrekt niet van de 

zekerheid van een inbedding in een gemeen-

schap met wie het dezelfde waarden deelt. Het 

vertrekt daarentegen vanuit een gevoel van 

ontworteling en van onbehagen.' 

Verder heeft T'Jonck het over de samen-

werking tussen de KVS en het Centre Arabe, 

een samenwerking die resulteerde in het uit-

nodigen van een hele reeks Arabische kunste-

naars (van Marokko tot Irak) in de KVS. 

T'Jonck vraagt zich af of 'dit soort voorstellin-

gen verankerd zit in de Brusselse realiteit': 'Is 

dit geen pure, onversneden (!) import?' Hoe-

zo import? En zou dat niet het geval zijn met 

bijvoorbeeld Amerikaanse kunstenaars? En 

waarom plots een economische metafoor om 

die uitwisseling tussen Europa en de Arabi-

sche wereld te beschrijven? Misschien is dat 

niet zo toevallig, want waar staat de Arabische 

wereld in de Europese verbeelding anders 

voor dan voor economische import (olie of 

goedkope werkkrachten)? Wat zou er anders 

voor goeds kunnen komen uit die regionen? 

Z o lijkt het wel. De meeste Arabische kunste-

naars die de afgelopen jaren in de KVS te gast 

waren, leven niet meer in hun geboorteland, 

maar in Europa. Geen immigranten, maar 

ballingen omwille van politieke redenen. Ook 

dat exil maakt deel uit van onze realiteit. On-

danks racisme, verrechtsing en crisis wordt 

Europa nog steeds door vele (Arabische) kun-

stenaars en intellectuelen als een toevluchts-

oord beschouwd. Hun aanwezigheid kan het 

culturele en intellectuele leven nieuwe impul-

sen geven. Hun aanwezigheid kan een dialoog 

mogelijk maken met dat deel van de culturele 

erfenis dat Europa steeds verdrongen heeft. 

Het is de opkomst en de uitbreiding van de 

islam die de brug slaat tussen de val van het 

Romeinse Rijk (en de daaropvolgende periode 

die we als de Middeleeuwen omschrijven) en 

de Renaissance. De intellectuele, artistieke en 

culturele bijdrage van de Arabische wereld tot 

de hernieuwing van de Westerse cultuur is 

enorm, maar weinig bekend en vooral verzwe-

gen. Ook de bijzonder moeizame dialoog tus-

sen de huidige Arabische wereld (in al zijn com-

plexiteit en paradoxen) en het Westen, kan de 

inzet zijn van dergelijke ontmoetingen. Ik zie 

daarenboven niet in waarom de KVS moet uit-

gespeeld worden tegen de Beursschouwburg. 

Waarom is van de twee initiatieven het ene 

'juister' (!) dan het andere. Is de KVS politiek 

niet correct? Waarom niet nog veel meer ini-

tiatieven stimuleren op een zo goed als braak-

liggend terrein? De graffiti en de kalligrafie, de 

rap en de luit: telkens gaat het om de expressie 

van een bepaalde ervaring. Waarom is de ene 

ervaring belangrijker dan de andere? En waar-

om zou de ene meer deel uitmaken van de 

stad dan de andere? Wanneer het gaat om 

vreemde culturen trekt T ' Jonck de band tus-

sen scène en straat, tussen theater en stad plots 

heel nauw aan, terwijl de rest van zijn artikel 

erop gericht is duidelijk te maken dat het thea-

ter het ook wel zonder de stad kan. 

Boosdoeners 

Ook Marleen Baeten en Kurt Vanhoutte 

bezondigen zich aan een m.i. oppervlakkige 

lectuur. Hun artikel is voor het grootste deel 

een kritiek op het subsidiebeleid van Cultuur-

minister Martens. De toon wordt echter zeer 

grimmig op het einde van het artikel wanneer 

de grote huizen ter sprake komen. Dan ver-

schuift de aandacht van de subsidieregeling naai-

de artistieke werking van KVS, KNS en NTG. De 

drie grote huizen worden systematisch gelijk-

geschakeld, alsof ze eikaars kopieën zijn: een 

van de meest hardnekkige kenmerken van het 

anti-grote-huizen-discours in Vlaanderen. 

Plaats voor nuancering en differentiëring is er 

plots niet meer: alles over één kam. Alle woor-

den staan er weer op een rijtje: monotoon, uit-

blijvende vernieuwing, het naar believen op-

vulbare woord 'repertoire', recuperatie, tradi-

tioneel, gebrek aan consequente artistieke 

visie, conformisme, en zelfs 'artistieke ijstijd'. 

Het is nu precies over dit alles dat de Kvs-bro-

chure iets wilde zeggen, maar ook dat wordt 

niet geapprecieerd en bijna moedwillig ver-

keerd begrepen. In een poging om te om-

schrijven waarin de grote scène fundamenteel 

verschilt van de kleine scène, komt de KVS-

brochure tot de volgende slotsom: 'de grote 

zaal vraagt een andere manier van denken 

over theater, niet principieel, maar materieel.' 

(p. 49) Met andere woorden: een grote scène 

dwingt door haar materialiteit, haar omvang, 

haar weerbarstigheid om intiem te zijn, de re-
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gisseur en de acteur tot andere keuzes, tot andere stel l ingnames. Baeten 

en Vanhoutte lezen dit zo: 'De materiële aanwezigheid moet hun wer-

k ing ( = de werking van de grote huizen, EJ) verantwoorden ' en keren 

daarmee het hele a rgument op zijn kop. D e grote middelen zijn geen 

verantwoord ing v o o r meer geld, m a a r een mogel i jkheid tot andere ar-

tistieke keuzes. Dat is wat er staat. Dat dat geen eenvoudig proces is, 

heeft evenveel te maken met wat er buiten als met wat er b innen de 

schouwburgen gebeurt. M a a r Vanhoutte en Baeten li jken het zo te wil-

len formuleren dat de grote schouwburgen de grote boosdoeners zijn, 

diegenen die al het geld opslokken en zo iedere beweging in het theater 

in Vlaanderen blokkeren. Z e zijn als het ware de medestanders v a n het 

bekritiseerde subsidiebeleid. Het ziet er slecht uit als een dergeli jk 

zwartwitdenken het discours over het repertoiretheater in Vlaanderen 

blijft overheersen. De communicat iestoornissen bli jven zich opstape-

len. De brochure formuleert dat zo: 'Het is nog steeds wachten o p een 

geschiedschri jving vanuit het perspectief van de grote schouwburgen 

zelf.'(p.25) Mar leen Baeten en Kurt Vanhoutte vrezen v o o r de intrede 

van een 'artistieke ijstijd'. M a a r ook de kritiek heeft zo haar strenge win-

ters. E n als ik m e r k hoe reducerend er gelezen wordt, dan voelt het nu al 

erg koud. 

L)LI M U N T / L A M O N N A I E I-N KAAI L LII-ALR 

WOUD 

stellen vuur 

T H R E E M O V E M E N T S TO THE M U S I C 

OF B E R G , S C H O N B E R G A N D W A G N E R 

C h o r e o g r a f i e 

A N N E T E R E S A D E K E E R S M A E K E R 

,\1 u z i e k 

Lyrische Suite, A L B A N B E R G 
Verklärte Nacht, A R N O L D S C H Ö N B E R G 

Im Treibhaus, R I C H A R D W A G N E R 

U i l g e v u e r i l t l o n r 

T H E D U K E Q U A R T E T rn U R S U L A H E S S E ( s o p i a n n ) 

m de k o r l f i l m T1PPEKE 
R r g i e f II m Ii z i e k 

T H I E R R Y D E M E Y 

C Ii u r p n g r a f i (> e 11 i l u n s 

A N N E T E R E S A D E K E E R S M A E K E R 

L H N A T I I E A T E R 
S q u a r e S a i u c l c l e t l e 1 8 - 2 0 , 1 2 1 0 I I r u s s e I 

1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 \ 0 1 \ 1 9 9 7 
2 0 : 3 Ü 

P l a a t s b e s p r e k i n g 
D e M u n i / L a M o n n a i e i 0 2 / 2 2 9 . 1 2 . 1 1 

K a a l l h e a l e r : 0 2 / 2 0 1 . 5 9 . 5 9 

K A A I T H E A T E R LA MONNAIE 
DE MUNT 

S P E E L T E A T E R G E N T / D E K O P E R G I E T E R Y 

KERSTWINTERCIRCUS 
In de kerstperiode komt een circus naar De Kopergietery. 

Een circus dat eigenlijk geen circus is, want er zijn geen dieren, 
geen clowns, geen trapezenummers. Toch doet het aan circus denken: 

om de sfeer, de muziek, de korte taferelen. De spelers zijn studenten van 
een aantal Vlaamse en Nederlandse theaterscholen. 

Ze worden geregisseerd door Sam Bogaerts, Erik Vliegenberg en Arlette 
Van Overvelt, bijgestaan door Michelle Croze uit de circuswereld. 

De artistieke coördinatie is in handen van Eva Bal. 
Het idee achter het KERSTWINTERCIRCUS is dat elke deelnemende theater-
school in eigen 'huis' een kort fragment maakt. Het thema is 'Alleen op de 
wereld'. Daarop kunnen de spelers in alle vrijheid improviseren: eenzaam-

heid, verdwaald zijn, in de steek gelaten of buitengesloten zijn... 
en ook: heel uniek zijn, iets beter kunnen dan alle anderen... 
Er zijn een paar spelregels: in elk stukje komt een lied voor 

(een levenslied, een kinderrijmpje, een schlager...) èn het element touw. 
Tien dagen vóór de première verzamelen de troepen zich in 

De Kopergieter)', de regisseurs komen erbij en maken de afzonderlijke 
fragmenten tot één familievoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar. 

Spelers: Studenten Toneel van Koninklijk Conservatorium Gent, 
Studio Herman Teirlinck- H.I.D.K. Antwerpen, 

en Theateropleiding van de Hogeschool Eindhoven. 

In De Kopergietery: 
1996: wo. 18/ 12 - 20 u première! 

do. 1 9 / 1 2 - 20 u / vr. 20/12 - 20 u / za. 2 1 / 1 2 - 15 u 
zo. 2 2 / 1 2 - 1 5 u / ma. 2 3 / 1 2 - 1 5 u / do. 2 6 / 1 2 - 1 5 u 
vr. 2 7 / 1 2 - 2 0 u / za. 2 8 / 1 2 - 1 5 u / zo. 2 9 / 1 2 - 1 5 u 

1997: za. 04/01 - 15 u / zo. 05/01 - 15 u / ma. 06/01 - 14 u 
di. 07/01 - 10 en 14 u / wo. 08/01 - 10 en 15 u 

do. 09/01 - 10 en 14 u / vr. 10/01 - 20 u 
za. 1 1 / 0 1 - 20 u derniere 

Info en reservaties: 
Speelteater Gent/De Kopergietery 

Blekerijstraat 50, 9000 Gent 09 233 70 00 
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(red.), Vlaams Theater Instituut, 1995, 

(door Patrick Allegaert) nr 56-57 p 18 

Dans in Vlaanderen, A . -M Lambrechts, 

M. Van Kerkhoven, K. Verstockt (red.), 

Stichting Kunstboek bvba, Brugge, 1996, 

(door Eva Van Schaik) nr 58 p 40 

Hommage, Vlees & Beton nr 31, uitgave in 

opdracht van aa50 vzw, (door Eric Min) 

nr 56-57 p 11 

Hrvatin, Emil, Herhaling, waanzin, discipline. 

Het theaterwerk van Jan Fahre, Uitgeverij 

International Theatre & Film Books 

(Amsterdam) en Galerie Ronnie Van De 

Velde (Antwerpen), i.s.m. Kritak (Leuven), 

1994, (door Geert Opsomer) nr 55 p 12 

MartiniMartini, Yang, Kritak, Sun en het 

KunstenFESTivALdesArts, 1996, 

(door Eric Min) nr 56-56 p 11 

Verschaffel, Bart, Figuren/Essays, Vlees Beton 

nr 28-29, uitgave van aa50, Van Halewyck 

en De Balie, 1995, (door Pieter T'Jonck) 

nr56-57 p 69 

S t a t e m e n t s , lez ingen, a lgemene essays 

Schrijven in beweging. Over schrijven en 

dansen, André Lepecki, nr 54 p 17 

Van nu tot het einde van het bewustzijn. 

Pleidooi voor de verdediging van de 

kunst in moeilijke tijden, 

Marianne Van Kerkhoven, nr 54 p 2 

De jicht van de zonnekoning. Het afwezige 

lichaam in dans en kunst, Mare Holthof, 

nr 55 p 4 

Toonladders van de beweging. 

De modernistische ruimteleer van Laban, 

Adri De Brabandere, nr 55 p 28 

Als het centrum leeggelopen is. Het wanhopige 

verlangen naar stedelijkheid, 

Pieter T'Jonck, nr 56-57 p 4 

Een bolle spiegel. Wie eigent zich wie toe?, 

Paul Blondeel, nr 56-57 p 16 

Waar zijn we mee bezig?, 

Marianne Van Kerkhoven, nr 58 p 3 

Off-Side. De nostalgie van Café des Arts, 

Pascal Gielen, nr 58 p 10 

Politiek correct theater, Jef Aerts, nr 58 p 22 

Een gemiste historische kans, 

Hugo De Greef over het mislukte overleg 

tussen NTG en BMcie, nr 58 p 50 

Groeten uit Brussel, lezersbrief van 

Erwin Jans, nr 58 p 51 

En verder 

De tering naar de nering gezet. Klaagzang of 

hoerageroep?, Bruno Koninckx en 

Kurt Melens, nr 55 p 43 

Het theaterleven in Moskou, Natalia Jakoubova, 

nr 56-57 p 21 

Theater in de Arabische wereld, Marleen Baeten 

in gesprek met Pierre Abi-Saab, 

nr56-57 p 27 

Jeugdauteurs die ook schrijven voor het 

jeugdtheater, Paul Demets in gesprek met 

Gregie de Maeyer, Jan Simoen en 

Bart Moeyaert, nr 56-57 p 38 

Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk. 

De dramatische opleidingen, 

Caroline Van den Borre, nr 56-57, p 42 

Luisteren naar wie niet wordt gehoord 

Marianne Van Kerkhoven, nr 58 p 16 

Je t'aime, moi non plus. Een terugblik op 

artistieke ontmoetingen tussen Vlaamse 

en Franstalige artiesten in België sinds de 

oprichting van de twee nationale theaters 

in 1945, Claire Diez, nr 58, p 46 
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H E R M M I M 

T E I R L I P J C K 

P ^ È J S Theaterfoto 1997 

Een prijs van het Vlaams Theater Instituut, 

afwisselend uitgereikt aan f o t o g r a f e n ( 1 9 9 7 ) 

e n graf ische vormgevers (1998| 

Pool Andr ies, Eric Antonis, Carl De Keyzer, 
Rineke Dijkstra, Mar ie-Françoise Plissart en 
Johan Wambacq 

. t dé theaterfoto selecteren 

van de laatste twee seizoenen. 

Océ schenkt 100.000 BEF aan de fotograaf. 

Vraag sne l informat ie : 02/201.09.06 

V L A A M S THEATER I N S T I T U U T 
S A I N C T E L E T T E S Q U A R E 19 , 1 0 0 0 B R U S S E L 

T E L . : 0 2 / 2 0 1 . 0 9 . 0 6 , F A X : 0 2 / 2 0 3 . 0 2 " " 

e-mail: vti@ecna.org http://www.vti.be 
T E L . : 0 2 / 2 0 1 . 0 9 . 0 6 , F A X : 0 2 / 2 0 3 . 0 2 . 0 5 f j j f ö 

* 

Etcetera 

Abonnementen (6 nummers) 

Een abonnement kost 1.000 fr. of fl. 65; 9 0 0 fr. 

of fl. 60 voor CJP en studenten. Een steun-

abonnement kost 3 .000 fr. of fl. 200. 

Internationale abonnementen kosten 1.200 fr. 

Een abonnement kan ingaan met elk nummer. 

Het wordt automatisch verlengd, tenzij u het 

opzegt één maand voor de vervaldatum. 

Losse nummers 

2 0 0 fr. of fl. 12 in de boekhandel, verzendkosten 

losse nummers: 50 fr. of fl. 3. 

Steunfonds 

Vanaf 1.000 fr. of fl. 65 voor individuen, 

10.000 fr. of fl. 550 voor culturele instellingen, 

20 .000 fr. of fl. 1.100 voor bedrijven. 

Beta l ingen 

Op rekening 433-1069951-66 bij de Kredietbank 

te 1000 Brussel. Voor Nederland op rekening 

47 .29 .50 .312 bij de ABN Amrobank te Hulst 

(giro van de bank is 1068635). 

Verantwoordel i jke ui tgever 

Johan Wambacq 

Mangelschotstraat 13, 1861 Wolvertem 

Ontwerp Dooreman 

Zetwerk en vormgeving Griffo, Gent 

Druk Imschoot, Gent 

Admin is t ra t ie 

Josepha Buyle 

Adver ten t iewerv ing 

Gerd Jacobs en Krista Heremans 

Dienst voor Cultuurpromotie 

Vooruitgangstraat 323, 1000 Brussel 

tel. 02 /201 .04 .04 

Verkooppunten 

Vlaanderen 

Antwerpen : Boekhandel Dierckxens, Me lkmark t 3 4 -

De Groene Waterman, Wolstraat 7 - deSingel, Desquin le i 2 5 -

Monty, Mont ignyst raat 3 - 5 

B r u g g e : De Korre, St. -Jakobsstraat 3 6 - Theater De Werf, 

Werfstraat 1 0 8 

B r u s s e l : De Munt , Leopoldstraat 4 - Kaaitheater, Akenkaai 2 -

V laams Theater Inst i tuut , Sainctelet tesquare 19 - Koninkl i jke 

Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat 1 4 6 - Beursschouwburg, 

A. Ortstraat 2 2 - 2 8 

G e n t : Fnac, Veldstraat 8 8 - N ieuwscen t rum Walry, 

Zwi jnaardsesteenweg 6 - Vooruit, Sint Pietersnieuwstraat 23 

L e u v e n : Sluc, Van Evenstraat 2 d 

St rombeek-Bever : Cultureel Centrum, Gemeenteple in 

T i e l t : Theater Malper tu is , Sint Michie lsst raat 5 

T o n g e r e n : DeVel inx , Di jk 1 1 1 

Neder land 

A m s t e r d a m : Theater Inst i tuut Neder land, Herengracht 1 6 8 -

Internat ional Theatre & Fi lm Bookshop, Leidseplein 2 6 
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oQb o tolpa?' 

- Breylen Breytenbach • 

jan 
4, 0, 7 

première-reeks 

s 

w 

12 

1 3 

1© 

1 ? 
première 

2 1 

22 

2 8 

2 6 

2 9 , 2 7 , 2 0 
première 

3 0 

februari 
5 

6 

7 
0 

14 

l i 

uari 
Guy Joosten brengt a l b e r t her r ing van B. Britten. 
Muzikale leiding Urban Malmberg, met The Band of Hope, Conservato-
rium Maastricht en VLOPERA- vzw Herring-creatie, i.s.m. DE VELINX 
ideale schoonzoon zet dorp in rep en roer 
ClO. d e • titel onbekend (een theatermysterie) 
een verhaal over de complexe verhoudingen tussen mensen 
de tijd - M m ê -
een gedwongen leven in een mikrokosmos van lust en last 
b r a h m s - pianoduo kolacny/chris lomme 
twee broers aan de piano, één van de grandes dames van het theater 
aan het woord 
blauw vier - c y r M O 
hartverwarmende, romantische komedie 
frans verleyen - <§>tf t h e unlOf) 
de stand van zaken, aan de vooravond van de 21ste eeuw 
P©@rd ta®p - theatertour 
één van de strafste belgische live-groepen aan het theater 
m a r k m M 
de voorzanger van belgian asociality brengt kleinkunst 
nieuw ensemble raamteater - fkUTOt 
een hilarische avond toneel met als thema's vriendschap en liefde; 
huun-huur-tu - boventoonzangers uit tuva 
een modern concert met dynamische en pakkende muziek 
nanook - naflOOk @f U m HOrth 
flaherty over het harde bestaan van een eskimo-pelsenjagers-familie 
opera-studio de munt brussel - IHOZart, die zauberflöte 
één van de rijkste en meest symbolische opera's uit het hele repertoire 
laagland/josse de pauw - d© W@rhyli§ll(fi)ip 
een man blikt terug op een van de gelukkigste perioden van zijn leven 

malpertuis - d® (b@s@etor 
over sigmund freud, op de vlucht voor de nazi's ... of net niet ? 

v e r w e n s a v o n d 
piet piryns, bob de groof, johan anthierens en mr./mrs. x. schelden dat 
het een lieve lust is 
b e e t h o v e n 
streelt het oor met muziek van stravinsky, martin en haydn 
jan lauwers/needcompany - ®rD®to@©H§j)/0© déofllf 
derde deel uit het theaterepos over de macht van sex en erotiek 
abel & gordon - 0a d a n s e é m p@y|<88 
entertainment over de perfecte liefde, met een lach en een traan 
vlvaldl - trio patrick denecker /ac teur /ac tnce nog in te vullen 
een blokfluitist, violist en clavecimbelspeler met vivaldi-muziek rond het 
thema "venetië", een acteur of actrice leest voor 

1 8 

20 

22 

2 § , 2 7 , 2 8 
preniiére-reeks 

m a 
3 , 4 , 0 

excl. voor Vlaanderen 
o 

« 
12 

1 4 

1 9 

20 

2«, 27, 

28 

ganianroefeers voTOvoFon do wereld fio t. 
2 rockiournalisten leggen een doorwinterd artiest het vuur aan de sche-
nen op ... een ganzenbord 
«bö Dan 
de voorman van the scene solo op het velinx-podium 
wim vandekeybus/ultima vez - fth© | 
ii@t r e m e m b e r 
dans alive and kicking, met constante adrenaline-opstoten, maar zonder 
compromissen; fris en sprankelend 
luc joosten - fêrtj d o o r 
na 'clavijo's way', 'koude aap met liefde' en 'stik!', op-nieuw jong geweld 
op de planken; over liefde en geweld, aantrekking en afstoting 

art 
rieks swarte - psfljg In de HHO 0®im 
over verliefd worden in het onmenselijke parijs van de 20ste eeuw 
s f e f a n bSemmaert 
de brtn-tv-joumalist over lange rijen burgers voor lege winkelrekken 
de paardenkathedraal - frflken Jjull® 
over jonge mensen dte verstrikt raken in een wreed web van verlangen, 
flirt en fantasie 
schub®?® - ensor-strijkkwartet/Karel vingerhoets 
een jong ensemble waadt met lef doorheen de wereld van de kamer-
muziek, karei vingerhoets doorheen de letteren uit schuberts ti|d 
thierry smits/compagnie thor - g@filFé® d ö n s a n ® ® 
een feestelijke en barokke voorstelling 
w.a.c.k.o. - bBacEs spaee 
twee heren geven een sotoprogramma, maar dan wel tegelijkertijd 
transparant • bernateln, tTOMbfl© 6n tahltl • 
GuaoiaoftQOo Sb® medium 
een middle-class koppel op zoek naar hun eerste geluk en een thriller 
de tijd - daar bet somt i jds logisch Ie 
over wreedheid, verval, verstikkende leegte en rusteloosheid 
de balie/michel van dousselaere • 8al@On fOtlOW me | 
een indringende schets over het hedendaagse Saigon 
guy cassiers • h m a (hiroshima mon amour) 
over hoe twee mensen die cultureel en politiek eikaars uitersten 
zijn, elkaar ontmoeten 
brabantsch muzyk collegie, basilica-koor en koor can-
tifoone brengen de Johannespasslon van b®cb 

info en reservaties 
DE VELINX, dijk 111, 3700 tongeren - tel. 012/39 38 00, fax 39 37 85 



T H E A T E R V O O R J A A R ' 9 7 

za 11 januari, 20.30 uur W o l v e n H u i l e n [ Erik Vlaminck ] 

T H E A T E R D E K O R R E Regie Bob De Moor 

wo 5 februari, 20.30 uur De K e r s e n t u i n [ Anton Tsjechov ] 

T H E A T E R A N T I G O N E Regie Ignace Cornelissen 

vr 7februari, 20.30 uur De B e z o e k e r [ Eric-Emmanuel Schmitt 1 

T H E A T E R M A L P E R T U I S Regie Tanya M. Zurda 

za 15 februari, 20.30 uur Uit l i e f d e V O O r M a r i e S a l a t [ naar Régine Defoi 

T H E A T E R M A L P E R T U I S Regie Warre Borgmans 

vr 7 en za 8 maart, 20.30 uur G r a s l a n d [ Eriek Verpale ] 

B O B DE M O O R 

za 15 maart, 20.30 uur K a k k e r l a k k e n [ Saban Ol ] 

T O N E E L G R O E P C E R E M O N I A Regie Eric De Volder 

di 25, wo 26 en do 27 maart, 20.30 uur H e n r y [ Een kroniek J 

P E T E R D E G R A E F 

di 15 en wo 16 april, 20.30 uur R a k e t n a a r d e m a a n [ ciifford Odets ] 

T H E A T E R M A L P E R T U I S Regie Warre Borgmans 

vr 18 en za 19 april, 20.30 uur E n g e l e n 

D R I E V I N G E R S Tekst en regie Katelijne Damen 

di 22 april, 20.30 uur R U Z d ' U I m 

D E P A R A D E • Willem Carpentier (script) & Rudi Meulemans (script en regie) 

vr 25 april, 20.30 uur T r a m l i j n B e g e e r t e [ Naar Tennessee Williams ] 

T H E A T E R G R O E P C A R R O U S E L Regie Matin van Veldhuizen 

vr 23 en za 24 mei, 20.30 nur V i a 

D E F U R I E Regie Peter Dewel 

vr 30 mei, 20.30 uur H e t L u i z e n g e v e c h t 
T H E A T E R D E K O R R E Regie Antje De Boeck 

T I C K E T S 400/300 (-26/+60) 

ABONNEMENTEN 5 theatervoorstellingen naar keuze : 1 500/ 1 125 BEF (-26/+60) 

10 theatervoorstellingen naar keuze : 2800/2100 BEF (-26/+60) 

Wenst li op de hoogte te blijven van het CCB-programma, 

vraag dan ons maandblad op het nummer 03/286.88.20. We sturen het u gratis toe. 

Cultureel Centrum Berchem, Drie Koningenstraat 126, 2600 Antwerpen-Berchem 
Info : 03 /286 .88 .20 • Fax : 03/286.88.44 • T ickets : 03/286.88.25 

Foto Toneelgroep Ceremonia, Kakkerlakken : Phile Deprez 


