
project (een vijfjarenplan b.v.) kunnen 
uitwerken via een produktiesubsidie, 
en aan het einde van de periode zou 
het bestuur en/of de intendant kunnen 
beslissen of er nog verder met deze 
produktiecel wordt gewerkt. Dit zou 
de scheiding impliceren van het pro-
duktiebeleid enerzijds en het distribu-
tie-, programmatie-, en commerciële 
beleid in de schouwburgen anderzijds. 
Het systeem hoeft niet beperkt te 
bijven tot de grote stadsschouwburgen 
met gezelschap, het zou ook uitge-
breid kunnen worden tot de grote 
dynamische culturele centra. 

De stadsschouwburgen, die nu vaak 
het symbool zijn van de onbeweeglijk-
heid van het repertoiretheater (van-
daar wellicht onbewust de vele pogin-
gen om een tweede plateau te bespe-
len) zouden een nieuwe functie kun-
nen krijgen door integratie van recep-
tieve en produktieve taken. En de 
gezelschappen zouden niet meer aan 
een speelruimte verbonden zijn. Voor 
een stad als Gent zou dit betekenen 
dat een intendant een evenwichtige 
verdeling van eigen produkties en 
gastprodukties programmeert en dat 
de produktieverantwoordelijke via 
een samenwerkingsverband van de 
Gentse schouwburgen zijn keuze ook 
op een andere speelruimte dan die 
van het NTG kan laten vallen. Zo kan 
de produktiecel van het NTG voor 
een tijdje de gast zijn van Arca, Min-
nemeers, Nieuwpoort of de Vooruit 
en vice versa. 

Dergelijke kruisbestuivingen zijn 
erg nuttig voor de wederzijdse beïn-
vloeding en vitaliteit van grote en 
kleine gezelschappen en zalen, een 
wisselwerking die nu volledig ont-
breekt. Misschien kan de Nederlandse 
indeling in vrije produkties, grote 
schouwburgen en kleinere theater-
werkplaatsen hier als model dienen. 
Er zou ook ruimte moeten zijn voor 
de „transfer" van complete produktie-
cellen naar een andere stadsschouw-
burg (naar het voorbeeld van de inte-
ressante ensembleverhuizingen in 
Duitsland). Misschien kan ook de 
Taalunie een rol spelen en zal het op 
mekaar afstemmen van de Vlaamse 
en Nederlandse structuren leiden tot 
boeiende uitwisselingen met onze 
noorderburen. 

Ook voor het repertoire is er geen 
weg terug. Door het verlies van hun 
gemeenschapsfunctie kunnen de 
A-gezelschappen niet langer D E 
Hamlet van onze tijd, van onze 
gemeenschap, klasse of ideologie en-
sceneren. Ze kunnen hoogstens E E N 
Hamlet produceren naast die van 
Claus, Tillemans, Corso, Tanghe, De-
corte, Rijnders, Geeraedts, enz. Ze 
kunnen ook niet vluchten uit de socia-
le context door opnieuw autonoom 
theater te brengen: hetzij de tijdloze 
Hamlet van de BBC-versies, hetzij een 
reconstructie van de oorspronkelijke 
produktievoorwaarden, hetzij het na-
vertellen van het verhaal in een mooie 
ideale setting en losgesneden van een-
der welke situatie of situering. Derge-
lijke restauratiepogingen zijn echter 
schering en inslag in het repertoire-

theater. Zo is het onbegrijpelijk dat 
D e G h e l d e r o d e s Sortie de l'acteur bi j 
de KNS de zoveelste uitgave wordt 
van gepatenteerd wassen-beelden-
museumtheater terwijl o.m. De Tijd 
met Pan en Discordia met De dans van 
de reiger aantonen dat theater een 
keuze kan maken uit een onuitputte-
lijke semiosis, door met een bepaald 
publiek te onderhandelen over nieu-
we codes om de tekst "leesbaar" te 
maken. De theatermaker neemt de 
leiding in dit proces en is de toeschou-
wer steeds een zet voor. 

Zo is Scribe een handig patroon 
voor Discordia om commentaar te 
geven op Claus en hem tussen Scribe 
en Discordia in te gaan zoeken. Buys-
ses Het Gezin van Paemel is d a n w e e r 
een interessant palimpsest voor Van-
dervost om Van Lerberghe te com-
mentariëren tussen het beperkende 
naturalisme en het bevrijdende esthe-
ticisme in. 

In het verleden hebben de repertoi-
retheaters zich te veel als doorgeeflui-
ken beschouwd van het klassieke, mo-
derne of wereldrepertoire. Maar het 
doorgeven van oude cultuurgoederen 
behoort niet meer tot hun opdracht. 
In plaats van inhoud, spel, repertoire 
en publiek te reproduceren als doel op 
zich, moeten ze theater gebruiken om 
te reageren op de wereld, om samen 
met anderen te onderhandelen over 
een positiebepaling, een werkdefinitie 
of een nieuwe taal. In plaats van het 
klassieke repertoire op een traditione-
le manier over te dragen, kunnen ze 
beter in dialoog met de traditionele 
dramaturgische gegevenheden zoeken 
naar een commentariërende mise-en-
scène die nieuwe semiotische relaties 
produceert. Ook de eigen dramatur-
gie moet meer aandacht krijgen. Niet 
voor opvoering van Vlaamse cliché-
drama's, maar door optimalisering 
van een kritische produktiedramatur-
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gie. Uit deze ondertussen al niet meer 
zo nieuwe conceptie van dramaturgie 
zijn in het buitenland heel interessan-
te auteurs voortgekomen: Strauss, 
W.J. Otten, Müller, enz. 

Misschien moeten de repertoire-
theaters ook meer aandacht schenken 
aan vertalers. Ook de weergave van 
het internationale repertoire is niet 
langer een doel op zich. Vertalingen 
van buitenlands werk zijn steeds vaker 
positiebepalingen binnen het hetero-
gene theatrale landschap. Vandaar 
dat er b.v. zoveel verschillende verta-
lingen van een stuk worden gemaakt. 
Vertalen wordt in deze evolutie steeds 
nauwer bij de creatie betrokken en is 
een goede leerschool voor dramatur-
gen. De positiebepalende vertaling is 
meer dan vroeger samen met de mise-
en-scène een manier geworden om 
commentaar te leveren. 

De honderdjarige repertoirethea-
ters staan dus voor nieuwe uitdagin-
gen. Na ongeveer een eeuw alleen-
heerschappij via de negentiende-
eeuwse stedelijke Nationale Tonelen 
en het door het rijk gesubsidieerde 
Nationale Toneel hebben de grote 
gezelschappen sinds 1954 (erkenning 
van enkele kamergezelschappen) 
steeds meer concurrenten moeten 
dulden. Nu wordt voor het eerst hun 
structuur en functie grondig op de 
helling gezet. 

Het is wenselijk dat nu werk wordt 
gemaakt van wetenschappelijke analy-
ses van het publiek, het repertoire en 
de programmatie, het artistieke be-
leid, de structuren, de distributie, de 
promotie en het commerciële beleid 
van de grote schouwburgen; het is 
noodzakelijk dat wordt nagedacht 
over nieuwe structuren. 

Geert Opsomer 
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