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Interessante werken —De Storm 
(Shakespeare), Filumena(De Filippo), 
De Vrede (Aristophanes), The Ameri-
can Clock (Miller), De Navel 
(Anouilh), De zelfmoordenaar (Erd-
man)— worden aan flarden gespeeld, 
door onbeholpen, amateuristische of 
inspiratieloze acteerprestaties —uit-
zonderingen als Mare Janssen of Luc 
Perceval niet te na gesproken— door 
een pseudo-geestige (Maeremans), 
stoffige (Van Zundert), plichtmatige 
(Tillemans) of anderszins ondoor-
dachte regieaanpak, door de oninte-
ressante en vaak gewoon lelijke to-
neelbeelden van John Bogaerts. Het 
KNS-repertoire, en Domien De Gruy-
ter zal dit wel blijven tegenspreken 
tegen beter weten in, mist elke aanslui-
ting bij de theateractualiteit, zelfs de 
Vlaamse, in de mate dat die bestaat. 
Dat het lichaamstheater van Artaud, 
Grotowski e.a. aan een repertoirege-
zelschap is voorbijgegaan, is begrijpe-
lijk. Maar dat voor een Brecht-ensce-
nering (Moeder Courage, twee jaar 
terug) wordt teruggegrepen naar de 
Berliner Ensemble-canon, dat Genets 
De Meiden wordt gelardeerd met 
crucifixen en andere flauwe antikleri-
kale symboliek, dat Anton Peters met 
grappen die vóór 20 jaar al een baard 
hadden nog teksten mag bewerken 
(Op Marode, naar Nestroy) enz., enz., 
dat is ontoelaatbaar. Als de 'arme' 
jaren '70 iets voor het theater hebben 
opgeleverd, dan is dat het 'dramatur-
gentheater', ondanks alle cerebrale 
overdrijvingen, waarin alles onderge-
schikt werd gemaakt —ook en met 
name de acteur— aan de t e k s t a n a -
lyse). Geen vedetten, enkel inhouden. 
Bij de KNS is hier nooit iets van te 
merken geweest, bij Tillemans om 
principiële, en dus te respecteren, 
redenen, bij de anderen uit onkunde. 
Het publiek, dat naar de KNS komt 
om 'belangrijk' theater te zien, blijft 
Weg, en gelijk heeft het. 

Luis in de pels 
Jn tegenstelling tot het begin van 

de jaren '70, toen de onvrede met het 
bestaande produktief werd gemaakt, 
het opvallendst in Mistero Buffo, is er 
binnen de officiële gezelschappen 
niets te merken van artistieke con-
testatie of uitbraakpogingen. De enige 
luis-in-de-pels, waarvan de invloed 
verder kan reiken dan de marginali-
teit, is het Gezelschap van de Witte 
Kraai (Sam Bogaerts, Lucas Vander-
vost, Warre Borgmans e.a.) en dan 
bedoel ik vooral hun werk in de 
Toneelafdeling van het Conservato-
rium. Het peil van de theateroplei-
ding in Vlaanderen is bedroevend 
laag, ondanks de spektakel pretenties 
die de Studio Herman Teirlinck zich 
aanmeet. De werkvoorstelling Trilo-
gie van het weerzien (Botho Straus's) in 
het Conservatorium, begeleid door 
Lucas Vandervost (zie p. 64), is een 
breuk in gunstige zin met het drama-
turgie-arme theater, de absurdistische 
vanzelfsprekendheden (de klassieke 
Ionesco's, Mrozeks, enz.) die in het 
opleidingswerk tot nog toe schering 
en inslag zijn. De vraag is alleen hoe 
consistent dergelijk werk zal blijken, 
op lange of middellange termijn. 
Jonge theatermakers, die prioritair 
belang hechten aan de tekst, aan het 
eindprodukt als een samengaan van 
theatrale media, worden geaccepteerd 
in één van de historisch meest beladen 
instellingen in Vlaanderen ondanks de 
modieuze (Ivo Van Hove), krampach-
tige (Tentakel) of onkundige (Theater 
In Team) context van Antwerpse 
vernieuwingspogingen. Dat is een 
gunstig signaal. Het eigen werk van de 
Witte Kraai blijft daarentegen te 
marginaal, te armoedig, en is enkel 
echt geslaagd in het solo-werk. 

Het theaterklimaat —de term 
gaat elke paragraaf afschuwelijker 

klinken— wordt bepaald door een 
historisch-politieke traditie, waar in-
stellingen die het nauwelijks nog 
waard zijn de naam van hun voorgan-
gers te dragen, op vegeteren. En waar 
zelfs een massale abdicatie van het 
publiek —die zich in de KNS lang-
zaam afspeelt — geen afdoend middel 
tegen is. De reactie zal dan immers 
zijn: nog commerciëler, nog voor-
spelbaarder, nog 'gewoner en degelij-
ker'. En het heeft natuurlijk ook te 
maken met een theaterpolitieke men-
taliteit die veel verder reikt dan de 
Scheldestad. Er worden nooit vragen 
gesteld naar de functie van een reper-
toiregezelschap in dit land, welke 
artistieke functie een groot ensemble 
in een grote schouwburg kan vervul-
len. Het kamertheater —waarbi j ik 
nu ook even het Raamteater reken — 
behoort uiteraard volledig tot het 
terrein van de artistieke vrijheid, en 
daar is een directief overheidsingrij-
pen misplaatst. Tenminste in die mate 
dat het conformisme van het kamerto-
neel de ontwikkelingsmogelijkheden 
van reëel theateronderzoek niet 
fnuikt. 

Antwerpen is een schoolvoor-
beeld, een levend bewijs van het 
faillissement van het Vlaamse theater-
bestel : risicoloosheid, slaafsheid, ar-
rogant misprijzen voor het 'andere', 
kortom alle gemeenplaatsen die dooi-
de lezer zelf kunnen worden verzon-
nen. De lichtpunten zijn schaars en 
dreigen elk moment uit te doven. De 
artistieke mentaliteit van een sociale 
context als een stad kan niet gemeten 
worden aan een nauwelijks bestaande 
marginaliteit ter plaatse, maar in dit 
geval wel aan het feit dat elders veel 
smaakvoller produkten worden aan-
geboden. 

Klaas Tindemaiis 
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