afzette van of tegen het bestaande, of
dat doenbaar was, of daar het artistieke potentieel voor bestond, of daar
een publiek voor zou gevonden worden, of dat voldoende adem zou hebben, of dat ook ontwikkelingsvatbaar
zou zijn, dat zijn nooit punten geweest
waarnaar enige vraag is gesteld.
" E r is dus altijd exclusief uitgegaan
v a n We hebben al drie
gezelschappen,
moet er nog een vierde bij? T o e n d a n

een van onze ministers het lumineuze
idee had om een verdeling van de
theaterstructuur op een provinciale
grondslag voor te staan — ondertussen was immers ook het G L T (Groot
Limbitigs Toneel) ontstaan —, bleek
op een gegeven ogenblik alleen nog
maar West-Vlaanderen een lege plek
te vormen en werd T 68 naar WestVlaanderen afgedreven. Of WestVlaanderen daar wel behoefte aan
had, — we hebben zelf kunnen uitzoeken dat het niet zo was — was bij de
beleidspersonen geen punt. Je kan
natuurlijk ook stellen dat we naïef zijn
geweest om dit te aanvaarden en dat
ze dus wat dat betreft, alleen maar
leugenachtige maar geslaagde uitvluchten hebben verzonnen om er op
die manier aan te ontkomen op de
echte grond, op de ware diepte te
moeten ingaan. In ieder geval, de
ministers en hun medewerkers vertegenwoordigden dat soort denken
niet."
Sinds 1964 maakte Carlos Tindemans deel uit van de Hoge Raad voor
Dramatische Kunst. Dat vond hij het
geschikte lichaam om de suggestie van
dit anderssoortige theater aan te bieden. Maar ook daar bleef de fundamentele discussie "volstrekt afwezig".
Hij denkt dat de regionalistische samenstelling van die raad (waar de
vertegenwoordigers van Gent in het
voorstel van T 68 een bedreiging voor
het NTG zagen) mede een factor is
geweest die dat debat niet mogelijk of
niet wenselijk heeft gemaakt. "Ik blijf
dat betreuren. Ik heb wel begrip voor
het soort verdedigingsmechanisme
dat sommigen daarin hebben ontwikkeld, en waarin zij zelfs hun eerste
opdracht zagen — een opvatting die ik
overigens zelf gedeeld heb —, maar
het blijft mij voorkomen dat ze naast
deze lokale servitudes in de betere zin
van het woord minstens toch ook een
blik hadden moeten ontwikkelen om
wat in de totaliteit van de theatervoorziening mogelijk kon worden gemaakt. Aan dat soort elementaire
goede wil om zich over het voorstel te
buigen, heeft het hun helemaal ontbroken."

Publikatie
Toen het dus op een niveau waarop
dergelijke discussies dienden gevoerd
te worden, nergens op toe leek te
gaan, besloot het trio zijn ideeën te
publiceren. Hugo Claus, die toen in
Nukerke bij Ronse woonde, liet de
tekst op eigen kosten drukken bij
Sanderus in Oudenaarde. De brochure werd naar de pers, de radio en de
televisie gezonden, zowel in Neder-
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land als in Vlaanderen. Tindemans
meent dat van een oplage van 200 zo'n
150 exemplaren werden verzonden,
en dat ze echo's hebben gehad a rato
van 1 op 10.
D e meeste daarvan zagen in het
initiatief een soort van academische,
zoniet folkloristische onderneming.
Tindemans blijft ervan overtuigd dat,
"mocht Hugo Claus niet tot het trio
hebben behoord, er helemaal geen
echo zou zijn geweest, of althans dat
de echo nog smaller zou zijn uitgevallen. Maar Hugo reed toen vrij vaak
over de tong en dit was dus andermaal
zo'n klein steentje in het bindmozaïek
dat hij in de wereld van Nederlandstalige letteren vertegenwoordigde. Er
zijn uitzonderingen geweest, er zijn er
die hebben ingezien wat er eigenlijk
op het spel werd gezet."
Hij denkt b.v. terug aan twee tegenstanders van het T 68-plan, bij wie "in
ieder geval de gevoeligheid bestond
voor wat het nieuwe daarin wilde zijn,
en dus ook het perspectief dat daardoor geboden werd, en die allebei in
staat waren dat te onderscheiden, wat
van de meeste bijdragen niet gezegd
kon worden." Dat waren Eric De
Kuyper in De Standaard en Leo
G e e r t s in h e t Vlaams

Marxistisch

Tijd-

schrift. Deze laatste, "die de nieuwe
tijden nog niet formuleren kon maar
wel al voelde aankomen, die in de
jaren '70 meer bepalend zullen gaan
worden, vond daarvan terecht niets
terug in alles wat T 68 voorstelde."

Afscheid
De drie van T 68 "gingen immers
niet de maatschappij vernieuwen, wij
probeerden iets te gaan doen aan de
vernieuwbaarheid van het theater."
De poging om het theater te profileren, niet naar een veel sterkere vermaatschappelijking toe, "maar, ook al
heeft niemand die term zo gebruikt,
naar wat je zou kunnen noemen een
reësthetisering van het theater, met
een bewuste en opzettelijke nadruk op
theatraliteit en artisticiteit van theater
als zelfstandige kunst, die poging valt
beslist niet samen te rijmen met wat
onder mei '68 berucht en beroemd is
geraakt en ook niet met wat de generatie die daaruit gedeeltelijk haar inspiratie heeft gehaald, in de jaren '70
in politiek of politiserend theater probeerde om te zetten. Dat soort theater
werd in ieder geval door T 68 niet
aangekondigd."
T 68 was dus, zoals de Thyestes, een
afscheid van de ongeveer 25 jaar van
na de oorlog, maar bovendien ook,
zonder het te kunnen beseffen, een
afscheid van de toekomst: "Een afscheid van het verleden dat we allemaal kenden en waar niemand gelukkig mee was, een projectie naar het
theater als theater, zonder dat theater
meteen in een context te plaatsen
waar de relatie tussen scène en zaal er
een van echtheid en samenhang en
versmelting diende te worden zoals de
volgende generatie dat een beetje
heilloos heeft geprobeerd te ondernemen."

Deze bedenkingen zijn voor Tindemans "niet een soort van oprisping" 0f
"een vorm van spijt. Dit was het
bewustzijn dat we met ons drieën
vertegenwoordigden. Dat we ondertussen 20 jaar ouder zijn geworden, en
daardoor een wat andere kijk hebben
ontwikkeld op facetten van het theater, resp. van de maatschappij, dat is
alleen maar evident. In die zin zou ik
dus echt niet kunnen verdragen dal
T 68 nu zou worden herdacht als iets
dat vandaag de dag alsnog zou moeten
uitstaan. Dit behoort tot de geschiedenis; de inspiratie daartoe, de draagkracht, de inhoud, de dimensies, de
visie op theater, het wishful-thinkingsyndroom dat daaraan verbonden was,
die zijn kenmerkend voor de wijze
waarop wij toen tegenover het theater
stonden. Er mag geen sprake van zijn
om dat model, als het dat ooit geweest
is, vandaag de dag nog actueel te
achten. Aspecten daarvan zouden
zonder enige twijfel nog altijd gewoon
geacht kunnen worden, ook in het
theater in Vlaanderen vandaag; de
wijze waarop een perspectief werd
uitgezet, die lijkt mij vandaag de dag
toch wel vanuit eigen kracht en vanuit
eigen ontwikkelingsvermogen van de
nieuwe generatie achterhaald te zijn."

Onechte kinderen
Twee punten zijn er, in de nageschiedenis van T 68, of misschien juister gezegd in de geschiedenis van het
theater in Vlaanderen na T 68, die er
lijken bij aan te sluiten, zonder dat er
een rechtstreeks causaal verband mee
kan worden aangetoond: de theaterbehoefte bij jonge mensen en daarbij
de behoefte om nieuwe horizonten te
verkennen.
Daar is, ten eerste, de explosie van
theaterbehoefte die onder jonge mensen in Vlaanderen is ontstaan, constateert Carlos Tindemans. Het aantal
van wie vandaag allemaal theater wil
maken, — "het gehalte daarvan laat ik
even buiten beschouwing, maar het
gaat mij om de drift die aanwezig
blijkt te zijn" —, overtreft alles wat
ooit in Vlaanderen werd ondernomen, en dat ondanks het ontstaan van
de nieuwe mogelijkheden in de media.
"Bij het ontstaan van het RITCS b.v.
konden we ons voorstellen dat het een
proliferatie en produktiemogelijkheden zou bewerken op het gebied van
de televisie en de film, terwijl het
theater zo een beetje als de grootvaderlijke kunst werd opgevat."
Maar einde de jaren '60 was ook de
periode van de flower people en zo,
"de theatralisering van het maatschappelijke leven, veeleer dan de
vermaatschappelijking van het theatrale leven. Op een voortdurend toenemende wijze bleek behoefte te ontstaan bij de jongelui om zich theatraal
voor te doen, op te stellen, te gedragen en daartoe ook professionele risico's te nemen. Dat is het eerste punt.
Het feit dat we vandaag de dag in
Vlaanderen zovele theaterbehoeften
hebben, om het even of het om projectmatige dan wel gestructureerde

