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vaarlijk' bestempeld en voor Brilleke 
kregen de Brusselse scholen na twee 
voorstellingen van de inspectie verbod 
het stuk nog bij te wonen. "Als acteurs 
stelden wij ons toen ook vrij agressief 
op; wij wilden 'choqueren', reacties 
uitlokken. Alles vertrok op dat mo-
ment vanuit die grote hoop op veran-
derbaarheid van de maatschappij, die 
ons nu zo absurd lijkt. Toen waren wij 
blij met elk 'goed antwoord' tijdens 
het nagesprek. Hoe meer maatschap-
pelijke onrechtvaardigheden de kin-
deren konden opsommen, hoe meer 
wij het gevoel hadden met ons werk 
resultaten te boeken. Maar wij speel-
den — net als Grips zelf — tekens, ge-
dragingen in plaats van mensen. Ook 
in de schriftuur drong Grips zodanig 
zijn mening op dat het menselijke en 
de theatrale vormgeving vergeten 
werd." 

Van dit alles wil het Brialmont-
theater nu af; reeds een tijdje evolu-
eert het wég van kinder- en jeugdpro-
dukties. Het wil op zoek naar een 
theater dat bewust maakt van het 
menselijk bestaan, dat de betekenis 
van het eigen leven en gevoeligheid 
overdraagt. Vanaf dit seizoen gaat de 
artistieke leiding over in de handen 
van Mark Steemans, met als eerste 
produktie Mercedes van Thomas 
Brasch. 

Ontgoocheling 
"Die hoop op veranderbaarheid 

van de maatschappij die ons nu zo 
absurd lijkt": het verhaal van het 
Brialmonttheater is blijkbaar het ver-
haal van een ontgoocheling, een 
ontgoocheling waaraan geen enkele 
groep, die zich ooit verbond met de 
hooggestemde maatschappelijke ver-
wachtingen van de zestiger jaren 
ontsnapt. 

Hoe heeft Grips die blijkbaar 
onvermijdelijke overgang van "het 
principe Hoop naar het principe 
hopeloosheid" (1) opgevangen? In 
het samenvattende boekje Das Grips-
theater • (Wagenbachtaschenbuch 
1979) zien we reeds de aanwezigheid 
van contradicties in hun eigen evolu-
tie en t.a.v. een veranderd maatschap-
pelijk klimaat. Vanaf 1976 reeds, 
werkt Grips met een nieuwe generatie 
van jonge mensen voor wie de waar-
den van 1966 slechts woorden op 
papier zijn. De Nieuw Links Studen-
tenbeweging van de zestiger jaren is 
voor hen een legende, een verhaal van 
oudstrijders. Bij deze nieuwe lichting 
primeert de individuele zelfontplooi-
ing op de maatschappelijke gedreven-
heid, een mening die opbotst tegen de 
opvattingen van de 'oudere' Grips-
leiding. In de slotzin van het geciteer-
de boekje laten deze laatsten hun 
waarschuwende stelling weerklinken: 

"Das Theater kann aber nicht als 
Instrument fiir die Selbstverwirk-
lichung der Theaterleute existieren, 
sondern nur als politisches Instru-
ment seines Publikums." De schrij-
nende contradictie van elk politiek 
gebonden theater tegenover een ver-
anderd maatschappelijk klimaat. 

Wat wordt de essentie van je 
theatrale bezigheid als jij zelf—cf. bij 
ons Vuile Mong en het Kollektief 
INS— nog wel in die oude idealen 
gelooft, maar je publiek al lang niet 
meer en de dagelijkse maatschappe-
lijke praktijk die idealen constant 
tegenspreekt? Of wanneer je de ge-
vangene geworden bent van het 
image dat je precies via die idealen 
voor je groep hebt opgebouwd? Of 
wanneer je gewoon een broodwinning 
verdedigt? 

Melancholie heeft haar limieten. 
Pessimisme kan niet blijven duren. 
Het lijkt tijd om in alle nuchterheid 
een balans van zowat 15 jaar toneel-
praktijk op te maken, het gedachten-
en gevoelsgoed van de opeenvolgende 
volwassen geworden na-oorlogse ge-

neraties met mekaar te confronteren, 
de oude en de nieuwe sensibiliteiten 
tegen mekaar af te wegen, te peilen 
naar de oplossingen die die gevoelig-
heden voor de theatrale contradicties 
kunnen opleveren en het nu komende 
theaterseizoen onder meer vanuit die 
bewuste visie te gaan bekijken. De 
Gripsvoorstelling kan in die optiek 
reeds een toetssteen zijn: wat is de 
betekenis van het heropnemen van 
hun oorspronkelijke cabaretbedrij-
vigheid? En hoe overleven zij in hun 
kindervoorstellingen? Want wanneer 
de tijden het hanteren van pedago-
gische principes in het theater ver-
werpen, dan heeft een kindertheater 
het dubbel moeilijk, vermits de peda-
gogische praktijk zo'n onlosmakelijk 
deel van zijn essentie is. 

Marianne Van Kerkhoven 

( I ) Michael Schneider, Den Kopf verkehri 
aufgesetzl oder die Melancholische 
Linke, Luchterhand 1981. 
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