
g e z e l s c h a p p e n gaat, is, geloof ik, iets 
wat nauw aansluit bij wat het draag-
vlak van T 68 was: de theatralisering 
van het theater." 

Het tweede punt vat Tindemans zo 
samen: " T 6 8 was ontstaan uit de 
behoefte om niet meer een soort van 
robotachtige acteurs op de scène te 
hebben, maar om het interne leven 
van de acteur in veel grotere mate 
bepalend te doen worden voor het 
artificiële leven van het personage, en 
ik denk dat dit in de loop der jaren 
mede een constante is geworden aan 
het Vlaamse theater dat niet tevreden 
is met het bereikte, maar dat probeert 
horizonten te verkennen." 

Dat gebeurt met vallen en opstaan, 
en met vele teleurstellende avonden, 
maar de strekking daarin zal op de 
artistieke weegschaal uiteindelijk 
meer doorwegen dan de kosten-ba-
tenanalyse. "Het ergens naartoe wil-
len groeien, het achterlaten van het 
veilige, van het gegarandeerde, van 
het didactisch overbrengbare, en het 
proberen in de buurt te komen van het 
niet formuleerbare, de behoefteëx-
pressie, het niet in kaart te brengen 
gebied van het theater, dat lijkt mij 
sedertdien, aansluitend bij dat grond-
vlak van T 6 8 maar niet onmiddellijk 
daaruit voortkomend, mede een ken-
merk te zijn geworden van het theater 
in Vlaanderen. 

"Vanzelfsprekend verloopt dat niet 
zonder schokken; het is beslist geen 
harmonische opgang geweest. Ik heb 
al gewezen op het politiserende thea-

ter van de jaren '70. Ook dat is bij ons 
ondernomen: weg met de esthetica, 
leve de boodschap. Tegelijkertijd kun 
je er niet omheen dat de wil om de 
boodschap prioritair te laten worden, 
betekent dat een veel grotere gaafheid 
tussen de wil van de acteur en de 
zelfprojectie in het personage tot 
stand komt. Dat de behoefte om 
maatschappelijk in te werken door 
middel van het theater, zich verspreidt 
als een generatiekenmerk, houdt in 
ieder geval in dat de afstand tussen 
acteur enerzijds en personage ander-
zijds veel kleiner uitvalt dan gebruike-
lijk was in het theater dat daaraan 
voorafgang. Maar dat was precies een 
van de punten die mee determinerend 
waren voor onze opvatting van T 68." 
AI ging het een andere richting uit dan 
in 1968 kon worden voorzien: T 68 
bedoelde niet meteen zich te gaan 
bemoeien met de opvatting noch met 
de praktijk van de samenleving, terwijl 
het politieke theater juist dat als zijn 
eerste inzicht had. 

Een ander kenmerk, dat chronolo-
gisch in het verlengde ligt van het 
politiserende theater, is volgens Tin-
demans, voor zover hij zich daar nu al 
een beeld kan van vormen, dat we in 
de nieuwe golf van het Vlaamse thea-
ter ook te maken hebben met een 
opdrijven van de theatrale herken-
baarheid van de voorstelling, "een 
versterken van het autotheatrale ge-
halte van de bezigheid van de theater-
makers en daardoor een noodzakelijk 
verlaten of althans een minder belang-

rijk achten of uitdrukken van de maat-
schappelijke repercussies die daarbij 
zouden aansluiten". 

Voor Tindemans zijn deze twee 
strekkingen als "uitgesproken onech-
te kinderen". Er is geen genetische 
band met T 68. "Ik zie T 6 8 als een 
soort van vrijstaand, vrijblijvend mo-
ment, niet een periode, maar een 
moment, waarbij door het manifest en 
de wil die erachter stak, getracht werd 
duidelijk te maken dat het niet meer 
kon zoals het tot dan toe gegaan was 
en dat, wat er ook zou komen, dat 
noodzakelijk anders zou zijn. In dat 
laatste hebben we gelijk gekregen, 
zonder dat dit wil zeggen dat de 
vormen die het aannam, in recht-
streekse overeenstemming zijn ge-
weest met wat in de geest van T 68 
vooropgesteld werd. Vanzelfsprekend 
is dit nu een erg simplistische voorstel-
ling van zaken, omdat ik abstractie 
heb gemaakt van vele factoren die in 
onze samenleving ook voortdurend 
aan de orde zijn en die mede invloed 
hebben gehad bij het vormen van 
zowel de maatschappelijke richting als 
van de nieuwe theatraliserende rich-
ting: aan de ene kant de behoefte om 
weer een zin te geven aan de wijze 
waarop het leven gestalte kan krijgen 
en aan de andere kant het in positieve 
zin omzetten van de kater die gevolgd 
is op die mislukte pogingen om die 
samenleving om te vormen." 

Jef De Roeck 
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