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Gelezen 

"Mijn eerste hoofddoel is de 
schouwburg te plaatsen te midden 
van het gehele volk. Men kan zich 
theaterondernemingen indenken die 
zich beperken tot een uitgesproken 
genre en zich richten tot een bepaalde 
categorie van toeschouwers, zoals 
b.v. de Boulevardtheaters te Parijs. 
Het bestaansrecht van deze particu-
liere, commerciële ondernemingen 
kan niet betwist worden. Zolang er 
een publiek voor dit genre bestaat, zal 
dit theater winstgevend zijn en dus is 
niemand gerechtigd het regels voor te 
schrijven. Anders is het gesteld met de 
"openbare" schouwburg die gefinan-
cierd en gesubsidieerd wordt door de 
overheid. Het is duidelijk dat de 
directie van zulke schouwburg voor 
een hogere opdracht wordt geplaatst 
want zulke schouwburg moet een 
zending van cultuurspreiding vervul-
len en dient te werken voor de gehele 
gemeenschap met wier financiële bij-
dragen hij werkt, zonder ook maar 
enige toegeving op het gebied van de 
smaak te doen ." 

(Bert Van Kerkhoven op een perscon-
ferentie in 1963, ter inleiding van zijn 
eerste jaar als directeur van de KNS ; 
geciteerd door Marcel Jacobs, voor-
zitter van de Vereniging van Vlaamse 
Theaterdirecties, in een lijkrede over 
Bert Van Kerkhoven te Antwerpen, 
op 16 maart 1984, afgedrukt in De 
Scène, mei 1984, pp. 3-4) 

"Als ik iets zou willen veranderen, 
dan is het wel het hedendaags theater 
hier te lande. Dat is dermate gekom-
mercialiseerd dat het zichzelf dreigt te 
verstikken. Eenprodukt ie kost tegen-
woordig waanzinnig veel, wat onder-
meer tot ongezond gevolg heeft dat 
het oordeel van de theatercritici on-
evenredig zwaar doorweegt. Als de 
zaal vroeger alleen tijdens de week-
ends was uitverkocht en door de week 
maar voor drie vierde was bezet, was 
dat een sukses. Nu liggen de kosten 
van een produktie zo hoog dat men 
iedere dag voor een volle zaal moet 
kunnen spelen, zoniet wordt het stuk 
eenvoudig van de affiche gehaald. 
Kijk, het theater als spiritueel knoop-
punt is verdwenen. Ernstige stukken 
lokken het publiek niet meer uit hun 
huiskamers." 

(Arthur Miller, " Ik denk dat ik schrijf 
om de chaos te ordenen", interview 
met Anne van der Wee, in Interme-
diair, 20 april 1984, p. 7) 

"Da t het maken van theater ook 
financiële konsekwenties heeft is nog 
steeds niet vanzelfsprekend voor ie-
dereen. Het is nochtans vrij evident 
als men bedenkt dat een dekor meest-
al in hout gemaakt wordt en dat hout 
duur is, dat er meubelen en rekwisie-
ten op het toneel gebruikt worden, en 
dat akteurs meestal —alhoewel niet 
a l t i jd— kleren dragen. 

Bovendien heeft het systeem waar-
in wij leven e rvoorgezorgdda tdekor -
ontwerpers, schrijnwerkers, machi-
nisten, elektriekers, dramaturgen en 
last but not least ook acteurs sociale 
eisen stellen — h e t sfeervolle vie de 
Bohème— de acteur die verteerd 
door heiig vuur, leeft op water en 
brood en daar gelukkig mee is — b e -
hoort tot een ver verleden — als hij al 
ooit bestaan heeft, wat ik ten zeerste 
betwijfel als ik lees hoeveel pelsman-
tels en juwelen Sarah Bernhardt bezat 
— en wat Talma aan champagne 
verzette. Zij waren dan ook grote 
ac teurs— "vedet ten" zoals men nu 
misprijzend in de theaterwereld zegt. 
Dat zij ook de zalen deden vollopen 
en de kassa deden rinkelen wordt 
wijselijk verzwegen. Nu immers is 
ieder acteur gelijk voor de wet of hij 
nu Hamlet speelt of de soep opbrengt. 
Over de juistheid van dit principe valt 
urenlang te redetwisten. Maar —he t 
is nu eenmaal zo. En het brengt met 
zich mee, dat ook het theater met een 
hoge loonlast opgezadeld zit. 
Ondanks het feit, dat de matière 
première zowel het hout als de acteurs 
zoveel duurder geworden zijn — i s 
een theaterticket nog altijd even 
goedkoop sinds onheuglijke tijden. 
Vermits vele zalen tóch geen publiek 
trekken, en vermits vele gezelschap-
pen zeer behoorlijke subsidies van het 
Rijk ontvangen, schijnt niemand 
hieraan belang te hechten. Het kris-
kras toekennen van subsidies aan het 
theater heeft trouwens het hele thea-
terlandschap scheef get rokken." 
(Ivonne Lex op de persconferentie 
voor Jacqueline en ik, Antwerpen, 8 
maart 1984, persmap) 

".. . en waarom zou er überhaupt 
onmiddellijk een beroep moeten kun-
nen gedaan worden op staatssubsidie 
door elke gefrustreerde akteur /ak t r i -
ce of regisseur met een leegstaande 
garage of ruime living, die denkt zelf 
met een theatertje te moeten begin-
nen 9 " 
(Michel De Sutter, "Controverse; een 
must?" , in Teaterbulletin, april-mei 
1984, p. 97) 

" Ik denk dat het toneel zich van 
alle kunsten het minst radikaal heeft 
ontwikkeld. De afhankelijkheid van 
de taal heeft van het toneel een 
strenge oude gereformeerde dame 
gemaakt. Waarmee ik niet wil zeggen 
dat ik iets heb tegen gereformeerde 
oude dames. Af en toe ben ik er zelf 
een. Maar ze moeten regelmatig te-
gengesproken worden. Anders wordt 
het helemaal niks." 
(Lodewijk de Boer in een vraagge-
sprek over Doctor Nero. muziekthea-
ter van Louis Andriessen en Lode-
wijk de Boer, in Berichten 55 van 
Toneelgroep De Appel, april 1984, 
Den Haag) 

"Na 1980 wordt één ding echter 
duidel i jk: hoe inventief theaterma-
kers ook zijn, hoe enthousiast het 
publiek ook reageert, hoe zuur critici 
ook recenseren, het is het beleid 
— dat paradoxaal genoeg doorgaans 
on tbreek t— dat de ontwikkelingen 
in het theater bepaalt. Pas na 1969 
ontstond er ruimte op begrotingen 
om allerlei kleinere theatergezel-
schappen en kleine theaters te subsi-
diëren omdat toen de hele subsidie-
regeling op drift raakte. 

Nu is het 1982 en de kunstwereld 
zucht en steunt onder het juk van 
bezuinigingen. De nieuwlichters van 
toen lijken artistiek doodgelopen dan 
wel conventioneler geworden te zijn. 
Geen groep echter heft zichzelf op. 
Het is de minister die het beleid 
bepaal t ." 
(Paul van der Plank, "Theater op 
drift, het Nederlands theater in de 
jaren zeventig", in Ons Erfdeel, ja-
nuari-februari 1984, pp. 25-36) 

"Van een teatervoorstelling ver-
wacht ik een volgehouden spannings-
boog van klanken en beelden door 
akteurs in een bepaalde ruimte voort-
gebracht, die bij mijzelf als tekenen 
overkomen, mijn waarnemingsver-
mogen een zekere tijd in de ban 
houden en in mij iets laten gebeuren. 
Bla-bla-bla-bla zullen sommigen zeg-
gen, dat heeft hij gelezen bij Carlos 
Tindemans en slecht gelezen mis-
schien, maar het is toch dat ongeveer 
wat onder teater verstaan wordt . " 
(Hugo Coene, "Starkadd verdwaald 
in het teater aan de Lieve", in Teater-
bulletin, april-mei 1984, p. 96) 

" In deze discussie heb ikzelf ge-
tracht het al te zelden bewuste of 
begrepen onderscheid te beklemto-
nen tussen het theater als represen-
tatiekunst waarin een levenservaring 
in esthetische verheving na-gebeeld 
wordt , en het theater als presentatie-
kunst waarin nog-niet-vertrouwde 
denk- en gevoelsdomeinen verkend 
en geïnterpreteerd worden en het 
publiek in staat gesteld wordt overde 
reeds verworven levenservaring heen 
te gaan. De massamedia zoeken het 
steeds meer in de neo-realistische af-
beelding, het theater moet het hebben 
van de prospectieve uit-beelding. 
Het hoeft niet bang te zijn dat het 
daarmee een minderheidskunst 
wordt. Juist daarin zal het zijn onver-
vangbare identiteit (terug)vinden en 
meteen de onbedreigde zekerheid dat 
het ook in deze bedreigde tijden zal 
overleven. Voorwaarde is dan echter 
wel dat dit bewustzijn richtlijn en 
bestemming wordt van alle georgani-
seerde theatraliteit ." 
(Carlos Tindemans, "Theater in Me-
xico" (n.a.v. het 8ste Wereldcongres 
van de International Association of 
Theatre Critics and Theatre Scho-
lars), in Streven, april 1984, pp. 636-
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Britannicus 

"Cependan t , Ie mythe Racine, 
c'est là l 'ennemi' (Roland Barthes, 
Sur Racine). Tijdens de pauze van 
Britannicus van de Mannen van den 
Dam hoorde ik iemand beweien: 
"Racine, dat kunnen wij hier in 
Vlaanderen niet spelen, met dit rijm 
en die alexandrijn. Shakespeare, ja , 
dat wel." Blijkbaar is die 'mythe 
Racine' voor Vlaamse theatermakers 
een nog veel grotere vijand, maar dan 
niet in de betekenis die Barthes eraan 
gaf. Hier plaatst men een gelijkheids-
teken tussen Racine en die mythe 
— de mythe van la culture française, 
van de kunstmatigheid, van de ale-
xandrijn, de saaie grote gevoelens, 
van de onvertaalbaarheid — en speelt 
men hem gewoonweg niet. 

In het licht van deze traditie borg 
een enscenering van Britannicus een 
boel mogelijkheden in zich. Via een 
testen van deze 'klassieke' tekst op 
zijn pretentie, van de mythe op haar 
pretentie, van de onspeelbaarheid op 
haar pretentie, kon Britannicus een 
interessant onderzoek worden naar 
de houdbaarheid van dit soort klas-
siek drama. Na het wegvallen van de 
in eerste instantie aangezochte Moshe 
Leisher viel J o h a n Heestermans, die 
ook voor de vertaling zorgde, in. De 
vertaling — in berijmde alexandrij-
nen— is een afspiegeling van de hele 
voorstelling. Bij momenten klinkt ze 
prachtig terwijl even later de vrese-
lijkste s toplappen te horen zijn en het 
Nederlands zich in de vreemdste 
bochten dient te wringen om aan de 
rijmdwang te voldoen. Nu hoeft een 
ongelijke vertaling geen minpunt te 
z i jn; in de zwakke momenten klinken 
onvermijdelijk ook de trucs en han-
digheidjes van Racine door, en dat 
uitbuiten in de enscenering kan aan-
leiding geven tot een interessante 
lezing van Racine. 

Heestermans houdt echter van de 
tekst (niet ten onrechte trouwens), wil 
de taal van Racine de eer geven die 
haar toekomt en lijkt in de eerste 
scènes, via het sobere spel en de droge 
zegging van Agrippin (Viviane De 
Muynck) en Burrhus (Daan Hu-
gaert), aan te sturen op teksttheater à 
la Discordia. Die aanpak wordt niet 
volgehouden : ondanks zijn klaarblij-
kelijke bewondering voor Racines 
tekst voelde Heestermans de nood tot 
interpretatie, tot het maken van sta-
tements over theater, en aan die 
tweeslachtigheid gaat de voorstelling 
ten onder. 

Statements over theater: Heester-
mans benadrukt de theatraliteit van 
het hele gebeuren ; naast en boven het 
sobere decor (een witte achterwand 
met een deur) zijn de kale muren van 
de scène te zien, op scène staan twee 
stellages met elk twee rijen spots die 

65 ETCETERA 7/84 


