
Klassevijand, Lysistrata, De Belgische 
Cirque, Concert a la carte, Noch yis 
noch vlees, Justitiepaleis, Dertiende 
Nacht, Hamlet, Veel leven om niets: 
drie klassieke tegenover zes moderne 
stukken. Van verschillende zijden is 
daar achteraf reactie op gekomen; 
niet zozeer tegen het brutale Klasse-
vijand, de spectaculaire Cirque, het 
veridieke Justitiepaleis, niet tegen de 
klassieken, dan wel tegen de twee 
Kroetz-stukken en Dertiende nacht 
(met in het seizoen daarvoor ook al 
een dreigende Nigel Williams en een 
Thomas Bernhard-met-oorlogsherin-
neringen). Het vaak humorloze so-
ciaal engagement, drammerig inha-
kend op actuele problematiek, leek 
zekere publiekslagen van het goede 
net iets te veel. Zonder afbreuk te 
doen aan ons engagement en onze 
motivering, hebben we ons niet te 
beroerd gevoeld om een autokritiek te 
maken. Er zijn, zo zei Brecht, vijf 
manieren om de waarheid te verpak-
ken." 

Hoe heeft het publiek daarop gerea-
geerd? 

"Zeer goed, vind ik, maar ik vrees 
dat we momenteel een beetje tussen 
twee stoelen zitten. Het traditionele 
publiek hebben we misschien ont-
goocheld, de anderen hebben we nog 
niet voldoende overtuigd. We hopen 
met onze nieuwe aanpak volgend jaar 
dat nieuwe publiek definitief te win-
nen. Er zijn echter wel veel excuses 
waar men geen rekening mee houdt. 
Theater hoeft geen geld te kosten, zegt 
men soms, maar dat is pertinent niet 
waar. Wij beschikken werkelijk niet 
over voldoende fondsen om ons op 
artistiek vlak volledig te kunnen 
waarmaken. Terwijl we voortdurend 
scherpe vergelijkingen moeten door-
staan met de beste Europese gezel-
schappen. Elke concrete stap naar een 
betere voorstelling of verdere artistie-
ke vorming van het gezelschap rukt je 
het geld uit de zakken. Een klein 
voorbeeld: voor de produktie van 
Marijnen zullen -we nieuwe muziek 
laten schrijven door Wim Mertens, 
maar die betere kwaliteit en originele 
muziek kosten natuurlijk geld. We 
moeten ervoor zorgen dat die muziek 
ook nog perfect klinkt, maar de 
schouwburg beschikt niet over een 
goede installatie voor een perfecte 
geluidsweergave. Die moet extra ge-
huurd worden. Dat kost weer geld. 
Enz., enz." 

"Een ander probleem heeft met de 
structuren te maken. Er staan hopen 
talentvolle jonge mensen op straat. 
Probeer ze eens in je gezelschap te 
krijgen ! Uitbreiding is onmogelijk en 
verschuivingen gaan zeer moeilijk. Je 
komt onder een enorme morele druk 
te staan. Dat is ook een vorm van 
traditioneel denken. Een paar keer 
reeds de laatste jaren hebben we 
enkele contracten niet hernieuwd. Dat 
is niet zonder moeite en conflicten 
gegaan. Men verwijt je dan direct 
machtswellust. Het is echter voor veel 


