
De correctieven van de Raad van Advies voor Toneelkunst 

Gunstig, ongunstig, neutraal 
De nieuwe Raad 

van Advies maakt 
werk van zijn 

belofte liet 
theaterdecreet aan 

te zuiveren. Het 
advies kreeg het 

fiat van Poma en 
werd, in volle 

zomertijd, 
openbaar gemaakt. 

Jef De Roeck 
ontleedt de 

recente beslissing, 
zet de cijfers op 
een rij en geeft 

commentaar. 

De eerste berichten, in juli jl., 
wekten verbazing en, bij sommigen, 
tandengeknars: de Vlaamse Regering 
had zich op voorstel van Gemeen-
schapsminister van Cultuur, Karei 
Poma, "grotendeels geschaard achter 
de Raad van Advies voor Toneel-
kunst, die voor het speelseizoen 1984-
1985 de erkennings- en subsidiërings-
modaliteiten voor de toneelgezel-
schappen had voorgesteld" (medede-
ling van het kabinet van de voorzitter 
van de Vlaamse Executieve, dd. 4 juli 
1984). In totaal werden 33 instellingen 
erkend: 4 in categorie A (repertoire-
gezelschappen), 3 in B (spreidingsge-
zelschappen), 8 in C (kamergezel-
schappen) en 18 in D (gezelschappen 
voor experimenteel toneel en vor-
mingstoneel). Onder die 34 waren er 5 
die voor het eerst of onder gewijzigde 
vorm werden erkend: Ensemble-Bent 
(Bree), Nieuw-Ensemble-Raam thea-
ter (Antwerpen), Schooljeugdtheater 

(Sint-Genesius-Rode), Limburgs Pro-
ject Theater (Beringen) en Theater 
Poëzien (Gent). De volledige lijst 
wordt hierbij afgedrukt in tabel I, die 
ook de toegekende subsidie en het 
aantal erkende betrekkingen aan-
geeft. 

Tot zover niets aan de hand: dat 
verloopt allemaal volgens de geplo-
genheden waarmee het Vlaamse be-
roepstoneel vertrouwd is geraakt 
sinds het theaterdecreet van 1975 de 
rijkstoelagen regelt. Ook dat twee 
instellingen, Kroontheater (Hasselt) 
en De Kelk (Brugge), geschrapt wer-
den, ligt in de logica van het theater-
decreet. Bij de eerste instelling was de 
financiële put zo diep dat hij volgens 
de Raad van Advies (RAT) niet kon 
gedempt worden met "de ter beschik-
king zijnde middelen en de vigerende 
subsidiéringstechnieken." De andere 
instelling blijkt bijna uitsluitend als 
receptief theater te functioneren, zon-

der "betekenisvolle beleidsnota." De 
RAT vroeg minister Poma wel "met 
de grootste zorg de menselijke proble-
men die verbonden zijn aan het beëin-
digen van de subsidiëring op te vangen 
en te begeleiden." 

De verbazing —c.q. het tandenge-
knars— ontstond vooral toen bekend 
werd dat de RAT beoordelingscate-
gorieën had bedacht en daaraan 
financiële consequenties had vastge-
knoopt: 'ongustig', 'neutraal' en 
'gunstig'. Voor de buitenwacht was 
het niet duidelijk waarom het oordeel 
over bepaalde gezelschappen 'ongun-
stig' was, terwijl het voor andere, die 
het ogenschijnlijk niet beter deden, 
'neutraal' of zelfs 'gunstig' uitviel: 
b.v. KNS ongunstig, KVS neutraal; 
MMT gunstig, Antigone ongunstig; 
HTP ongunstig, Poëzien gunstig, enz. 
De appreciatie gold echter niet alleen 
het artistieke niveau. 

1983-1984 I A 
Functies 

I B I C I I A T 1984-1985 I A 
Functies 

IB I C I I A T 
Beoordeling 
R.A.T. 

A. KNS 37.000.000 28 3 31 38.556.300 26 3 29 ongunstig 
KVS 37.000.000 27 3 30 40.697.900 27 3 30 neutraal 
N T G 37.000.000 9 2 12 7 30 42.095.400 9 2 13 8 32 gunstig 
K J T 35.000.000 10 12 7 29 38.341.200 10 12 7 29 neutraal 

146.000.000 120 159.690.800 120 

B. RVT 24.000.000 13 11 24 25.252.600 7 8 8 23 ongunstig 
M M T 29.000.000 8 8 8 24 33.360.700 9 8 10 27 gunstig 
Antigone 20.000.000 3 7 7 17 20.834.900 3 7 6 16 ongunstig 
Ensemble 9.500.000 14 14 

ongunstig 

82.500.000 79 79.448.200 66 

C. Arena 20.000.000 2 8 7 17 23.569.200 3 8 7 18 gunstig 
EWT-Randstadtheater 13.600.000 2 3 7 , 12 13.141.500 1 2 7 10 ongunstig 
F a k k e l / E T A 21.500.000 4 9 4 17 22.779.700 3 9 4 16 ongunstig 
Area N E T / T 19 17.200.000 2 8 2 12 19.063.300 2 8 4 14 neutraal 
T I L 9.400.000 1 4 3 8 10.449.600 1 4 3 8 neutraal 
Brialmont 13.300.000 3 2 6 11 12.850.700 2 1 6 9 ongunstig 
Kroontheater 5.500.000 8 8 

ongunstig 

Ensemble-Bent — 10.750.000 2 2 5 9 gunstig 
Nieuw-Ensemble-Raamtheater — 10.750.000 2 2 5 9 gunstig 

100.500.000 85 123.354.000 93 
gunstig 

D. Koll. INS 9.200.000 11.500.000 gunstig 
Mannen v.d. Dam 8.000.000 8.000.000 ongunstig 
BKT 10.300.000 12.000.000 gunstig 
Korre 3.900.000 3.900.000 ongunstig 
Malpertuis 4.400.000 6.000.000 gunstig 
Vertikaal 3.000.000 3.500.000 ongunstig 
H T P 4.000.000 4.000.000 ongunstig 
NVT 4.400.000 4.400.000 ongunstig 
Vormingstheater 4.100.000 5.700.000 gunstig 
Tentakel 3.000.000 3.500.000 ongunstig 
Stekelbees 3.650.000 4.970.000 gunstig 
Kelk 3.000.000 

gunstig 

Zwarte Komedie 4.450.000 5.220.000 gunstig 
Speeltheater 3.500.000 4.710.000 gunstig 
Tie 3 3.100.000 4.300.000 gunstig 
Merksems KT 1.000.000 1.000.000 ongunstig 
Poézien — 3.000.000 gunstig 
Schooljeugdtheater — 1.300.000 neutraal 
Limburgs Project Theater — 700.000 neutraal 

73.000.000 87.600.000 

Totaal 402.000.000 450.093.000 



Inva lshoeken 
De RAT bekeek de subsidie-aan-

vragen vanuit drie invalshoeken: 1) de 
door de gezelschappen zelf ingediende 
dossiers met beleidsnota's, statis-
tische gegevens en inhoudelijke en 
organizatorische vooruitzichten; 2) 
het verslag van de rijksadministratie 
over de situatie van elk gezelschap; 3) 
het artistieke niveau. 

Bij deze laatste invalshoek werd 
gelet op enerzijds de relatie tussen de 
geproclameerde beleidslijn en de feite-
lijke invulling ervan en anderzijds op 
de communis opinio over het bereikte 
peil, zoals die kon worden opgemaakt 
uit persoonlijke ervaringen van leden 
van de RAT en uit de appreciaties van 
toneelcritici en publiek. 

Bij de evaluatie van het manage-
ment werd aandacht besteed "aan de 
bedrijfsvoering, de verhouding tussen 
personeelskosten en totale produktie-
kosten, de verhouding tussen totale 
uitgaven en eigen inkomsten, het 
personeelsbestand en -beleid, en de 
relatie tussen de energie en de finan-
ciële middelen ten aanzien van het 
bezoekersaantal. Deze laatste para-
meter werd uiteraard steeds gerela-
teerd tot het soort theater dat men wil 
brengen." 

Bovendien hield de RAT ook 

rekening met factoren als eigen dra-
maturgie, opvoering van origineel 
nederlandstalig werk, eigen profiel, 
creativiteit, prestatieniveau en -volu-
me van acteurs, enz. Bij dit alles 
stonden de RAT steeds de eigen 
doelstellingen van de betrokken in-
stelling voor ogen ; in functie daarvan 
was de redenering voor A-gezelschap-
pen anders dan b.v. voor de D-
categorie. 

Met deze elementen in handen kan 
de buitenstaander die het Vlaamse 
theaterlandschap enigermate kent, 
gaan vermoeden wat de beoordeling 
van bepaalde gezelschappen gunstig 
of ongunstig heeft beïnvloed. De 
gezelschappen zelf zullen wel weten 
waar hun schoentje wringt. Willekeu-
rig is het beoordelingswerk van de 
RAT ongetwijfeld niet geweest. In-
zicht in het consequente karakter van 
zijn advies krijgt de buitenwacht 
echter niet zolang de argumentatie 
voor elk afzonderlijk geval niet open-
baar wordt gemaakt. 

Brief 
Aan de ongunstige beoordeling 

van bepaalde gezelschappen, die in 
"een verstarde en vergroeide situatie" 
verkeren, heeft de RAT een conclusie 

over langere termijn verbonden: voor 
1985-1986 komt er geen erkenning en 
subsidiëring meer, "als er niet dras-
tisch ingegrepen wordt in het beleid 
van het gezelschap ten gunste van het 
artistieke niveau, de programmatie 
en/of de financiële situatie". Minis-
ter Poma heeft dat in een brief aan de 
betrokkenen meegedeeld. Hij neemt 
zich voor, zo staat het er, "alle 
subsidiëring voor uw gezelschap per 1 
juli 1985 op te heffen." Die instellin-
gen moeten opnieuw een dossier 
indienen. Tegen 15 januari moet de 
RAT een definitief advies verstrek-
ken, gebaseerd op de prestaties van de 
gezelschappen in het tweede semester 
1984 en op hun beleidsvisie en pro-
grammatie voor 1985-1986. De minis-
ter heeft de RAT gevraagd inmiddels 
voorrang te geven aan het bezoeken 
van voorstellingen van die gezel-
schappen (en hij is bereid de verplaat-
singskosten daarvoor te betalen). 
"Het gunstige oordeel van de Raad," 
aldus Poma, "zal de conditio sine qua 
non zijn voor een terugkomen op mijn 
beslissing tot niet-erkenning en niet-
subsidiëring voor 1985-1986." Duide-
lijke taal is dat. En de minister besluit: 
"Dit is nochtans de enige wijze 
waarop ik naar de toekomst recht kan 
laten wedervaren aan diegenen die 
vanuit hun visie op theater artistieke 

W E D D E 
1983-1984 

W E R K I N G T O T A A L W E D D E 
1984-1985 

W E R K I N G T O T A A L 

K N S 33.887.438 
KVS 34.044.331 
N T G 34.249.393 
K J T 32.517.648 

B. R V T 21.494.943 
M M T 26.558.643 
Ant igone 18.330.311 
Ensemble 9.500.000 

C. Arena 17.661.704 
E W T - R a n d s t a d t h e a t e r 12.117.164 
F a k k e l / E T A 18.940.635 
Area N E T / T 19 15.537.467 
T I L 8.428.803 
Br ia lmont 11.798.630 
Kroon thea t e r 4.887.061 
Ensemble-Bent — 
Nieuw-Ensemble -Raamthea te r — 

10% 
3.112.562 
2.955.669 
2.750.607 
2.482.352 

12,5 % 
2.505.057 
2.441.357 
1.669.689 

17,5 % 
2.338.296 
1.482.836 
2.559.365 
1.662.533 

971.197 
1.501.370 

612.939 

37.000.000 
37.000.000 
37.000.000 
35.000.000 

24.000.000 
29.000.000 
20.000.000 

9.500.000 

20.000.000 
13.600.000 
21.500.000 
17.200.000 
9.400.000 

13.300.000 
5.500.000 

33.887.457 
36.264.397 
37.969.490 
35.617.602 

21.495.016 
29.698.666 
18.330.366 

20.061.755 
10.917.246 
18.940.653 
16.569.501 
8.992.804 

10.598.645 

10.750.000 
10.750.000 

15% 
4.668.843 
4.433.503 
4.125.910 
2.723.598 

18,75% 
3.757.584 
3.662.034 
2.504.534 

26,25% 
3.507.445 
2.224.254 
3.839.047 
2.493.799 
1.456.796 
2.252.055 

38.556.300 
40.697.900 
42.095.400 
38.341.200 

25.252.600 
33.360.700 
20.834.900 

23.569.200 
13.141.500 
22.779.700 
19.063.300 
10.449.600 
12.850.700 

10.750.000 
10.750.000 

Totaal 299.954.171 29.045.829 329.000.000 320.843.598 41.649.402 362.493.000 

Legende: In 1983-1984 werden resp. 1 0 % , 12,5 % en 17,5 % werkingsmiddelen toegekend, niet van de bedragen van 1982-1983, m a a r van die van 1979-1980. 
Da t was een crisismaatregel. Die procenten worden voor 1984-1985 opge t rokken tot resp. 1 5 % , 18 ,75% en 26 ,25%. 

Legende: A, B, C en D zijn de categor ieën voorzien d o o r het theaterdecreet van 1975. 
Aan de instellingen uit de categorieën A,B en C worden weddetoe lagen verleend, voor betrekkingen die volgens verschil lende n iveaus voo r subsidiëring in 
aanmerk ing komen. Niveau I A omva t de funct ies van ac teur 1ste p lan , 1ste regisseur, d r a m a t u r g , technisch d i rec teu r ; n iveau I B : deco r - en k o s t u u m o n t w e r p e r , 
adjunct- technisch d i r ec t eu r ; niveau I C : ac teur 2de plan, regisseur, d r a m a t u r g (aanwervingsgraad) , toneelmeester , regisseur licht & klank, decor- en 
kos tuumontwerpe r ( aanwerv ingsgraad) ; niveau II A : acteur 3de p lan , toneelmeester (aanwervingsgraad) , regieassistent, a s s i s t en t -on twerper ; niveau I I B : 
opgever, kapper , kleedster . (Van het laatste niveau zijn overigens geen a m b t e n erkend. ) 



prestaties en bedrijfsmatig rendement 
bereiken. Hierdoor wil ik de allengs 
opgetreden luwte in het theaterland-
schap beleidsmatig helpen doorbre-
ken." 

Acht gezelschappen moeten deze 
brief ontvangen hebben: RVT, Anii-
gone, EWT, Brialmont, Korre, Verti-
kaal, Tentakel, Merksems Kamer-
theater. Specifieke mankementen van 
geval tot geval worden er niet om-
schreven. De slimmeriken zullen te-
recht nadere toelichting vragen aan 
het kabinet. Voor een negende groep 
werd een aparte brief geformuleerd : 
De Mannen van den Dam, die niet 
zitten opgescheept met "een verstar-
de en vergroeide situatie." Zij gaven te 
weinig voorstellingen en worden ertoe 
aangezet het door het theaterdecreet 
vereiste aantal te halen. 

Midde len 
Geen enkel 'ongunstig' beoordeeld 

gezelschap krijgt dit jaar verhoging 
van weddetoelagen. De 'neutraal' 
beoordeelde gezelschappen genieten 
slechts een indexaanpassing (6%) 
voor de salarissen. De 'gunstig' beoor-
deelde krijgen bovendien een extra-
bedrag "in verhouding tot hun door 
de Raad als rechtmatig geëvalueerde 
aanvraag." Een gevolg kan zijn dat 
deze laatste instellingen meer perso-

neel in dienst kunnen nemen, terwijl 
andere moeten inkrimpen. 

Wat de werkingsmiddelen betreft, 
vond de RAT dat de vermindering 
ervan in de voorbije jaren (zie o.m. 
Eicelera, nr. 4, september 1983, pp. 
40-41) "een gezonde spanning tussen 
de artistieke en de materiële input" 
vertekende. Daarom wilde hij een 
verhoging met 50% t.o.v. vorig jaar 
voor alle instellingen, ook de 'on-
gunstig' beoordeelde, uit de catego-
rieën A. B en C (de D-gezelschappen 
komen daarvoor volgens het theater-
decreet niet in aanmerking). Tabel II 
toont om welke bedragen het gaat. 

Uit de zgn. experimentenpot waar-
uit de minister toelagen kan putten 
"ter bevordering en aanmoediging 
van jeugd- en vormingstoneel, klein-
kunst, mimekunst, poppenspelen, 
nieuwe experimenten en initiatieven 
op het gebied van het beroepstoneel 
en de toneelschrijfkunst," werden 
door de RAT ook een aantal instellin-
gen met een 'gunstig' of een 'neutraal' 
advies bedacht. Bij de 'gelukkigen: 
De Witte Kraai (2.400.000 fr.) Stuc 
(1.200.000 fr.), Jan Fabre (1.200.000 
fr.), De Verrukking (900.000 fr.), 
Eigentijds Podium (750.000 fr.). Ope-
ratie Zalm (540.000 fr.), De Engelen-
bak (400.000 fr.), Epigonenteater 
(360.000 fr.), Controverse, Paljas, 
Monoliet, Sjanteboetiek-Leen Persijn 
(elk 300.000 fr.), e.a. 

Horens 
Bij de met een 'ongunstig' ge-

brandmerkte instellingen die onder 
het theaterdecreet vallen, klonken de 
woordvoerders die Eicelera in de 
vakantiedagen aan de telefoon had, 
vanzelfsprekend niet bijster enthou-
siast. Er lijkt vooral behoefte aan 
meer informatie over de argumenten 
van de RAT. Sommigen kloegen 
erover dat zij niet werden gehoord. De 
RAT is zich daar volgens zijn voorzit-
ter, Piet Jaspaert, van bewust: de 
RAT moest zich thans noodgedwon-
gen beperken tot het 'horen' van de 
gezelschappen via hun dossiers; in de 
toekomst wil hij ook de betrokken 
mensen persoonlijk aanhoren. 

De RAT, op 26 maart 1984 geïn-
stalleerd, beschikte slechts over een 
korte tijdspanne. Al vóór einde mei 
verzond hij zijn advies aan de minis-
ter. Hij hoedde zich ervoor "te 
anticiperen op zijn later te formuleren 
visie" maar schrok er niet voor terug 
"een aantal correctieven die zich nu 
reeds opdrongen aan te brengen." De 
RAT wilde dat de gezelschappen zo 
spoedig mogelijk zouden weten waar 
zij aan toe waren voor het komende 
seizoen. Van zijn opdracht om het 
theaterdecreet te herdenken, zal hij 
pas deze herfst werk gaan maken. 

Jef De Roeck 

Beter bij de 
bank van hier 

De KREDIETBANK. 
Een bank die hier met u is gegroeid. 

Een bank die de ernst en de inzet van hier in zich 
draagt. 

Een bank die met haar ervaring en ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
deskundigheid borg staat voor uw 
toekomst. 

Wij staan klaar voor morgen. 


