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boek volgeschreven. Twaalf landschapsbeschrij-

vingen vanaf 1980 tot 1995 over theater, dans, 

dramaturgie, beleid en theateronderwijs, ver-

fraaid met tientallen zwartwitfoto's. 

De artikels over het beleid worden, wellicht 

omdat ze wat saai zijn, weggemoffeld in het 

midden van het boek. Els Baeten beschrijft het 

podiumkunstenbeleid in Vlaanderen. Ze be-

kijkt eerst de periode voor het decreet van 1993 

en gaat dan in op de bepalingen, werking en 

voorwaarden van dat nieuwe decreet. Summier 

maar precies en met de juiste kritische opmer-

kingen. Die mis je bij het artikel van Michel 

Jaumain over het Franstalig theaterbeleid. Dat 

kan moeilijk anders, want als 'Theater-Inten-

dant' bij het Ministère de la Communauté 

Française beheert hij mee dat beleid. Bij hen 

bestaat geen decreet maar wordt er gewerkt 

met programmacontracten. Het ontstaan en 

de werking ervan worden uitvoerig uitgelegd. 

Theater en dans 
Mark Deputter ziet in het Vlaamse land-

schap geen stromingen of scholen, wel marke-

ringen. Hoe er in de jaren tachtig een nieuwe 

generatie is ontstaan die ging werken buiten 

de bestaande circuits en opgevangen werd door 

de kunstencentra. Zij weten contacten te leg-

gen over de grenzen heen, vooral met Neder-

land. Zij experimenteren in alle disciplines, de 

acteurs maken hun dramaturgisch onderzoek 

zichtbaar op de scène. Het publiek mag mee-

denken maar nergens wordt verteld hoe dat 

ook is gaan wegblijven. Jarenlang heeft die ge-

neratie in de marge gewerkt, nu nemen ze het 

artistieke centrum in, met alle problemen van-

dien. Ook aan Franstalige kant vormen de 

jaren tachtig een scharnierpunt. Vandaar dat 

Benoit Vreux veel aandacht besteedt aan het 

'Jeune Théatre'-fenomeen. Terecht gaat hij even 

terug tot in de jaren zestig. Net als in Vlaande-

ren worden grenzen opgeblazen, het theater-

verhaal gefragmenteerd en bij gebrek aan za-

len of kunstencentra worden de meest vreem-

de locaties opgezocht. Het nieuwe heeft zich 

bovenop het nog altijd bestaande oude gesta-

peld. Met als gevolg chaos, groeicrisis en onze-

kere toekomst voor jonge theatermakers. 

In Vlaanderen ziet Erwin Jans in de jaren 

tachtig een auteursgeneratie opduiken die breekt 

met de vorige. Zij gaan schrijven vanuit de thea-

terpraktijk. Hij noemt het een schrijven dat 

'opnieuw lichamelijk wil worden, meerduidig, 

suggestief, beeldend, associatief, grillig en on-

voorspelbaar'. Elk van hen, maar ook zij die 

nog de traditie koesteren, worden bondig maar 

spits gedefinieerd. De botsing met het artikel 

van Luc Delisse is hard. Hier is een verlicht 

schrijver bezig die zonder schroom zijn voor-

keuren en vooroordelen neerpent. Theater blijft 

bij hem duidelijk ondergeschikt aan literatuur. 

Pieter T'Jonck betreurt in Vlaanderen de 

scheiding tussen ballet en dans maar vergeet, 

waarschijnlijk bewust, dat er ook zoiets was of 

is als bewegingstheater. Hij ziet een parallel 

verhaal met dat van de jonge Vlaamse theater-

makers, hij brengt dat overzichtelijk, slaagt er-

in die nieuwe dansgeneratie naam per naam te 

situeren en tegelijk gemiste kansen op te som-

men. Het verhaal van Jean-Marie Wynants is 

warriger en begint ook vroeger. Hij noemt het 
dan ook een 'lange mars'. Terecht wijst hij op 
de invloed van Béjart en zijn Mudra-school op 
die Franstalige jonge dansgeneratie en hoe die 
op haar beurt alweer een nieuwe generatie 
choreografen aan het afleveren is. 

Thea te ronderw i j s 
In Vlaanderen is een gevecht aan de gang, 

zo noteert Geert Opsomer in zijn opvallend 

verhelderend artikel. Niet alleen het onder-

wijslandschap wordt kort en duidelijk beschre-

ven maar ook de twee bewegingen die daar 

permanent botsen. Het schoolsysteem selec-

teert wie competent is om de heersende cultu-

ren verder over te dragen en druist daardoor 

in tegen creatieve en kritische impulsen. Het 

nieuwe hogeschooldecreet heeft het gevecht 

nog verscherpt door de theaterscholen afhan-

kelijker te maken. Op de koop toe zijn door 

besparingsrondes de kernen theaterwetenschap 

aan de universiteiten gemarginaliseerd. Anne 

Wibo van haar kant glijdt snel over de Frans-

talige theaterscholen heen en blijft vooral stil-

staan bij haar institituut, het Centre d'études 

théâtrales van Louvain-la-Neuve. Uniek in 

zijn genre, daardoor alleenheersend, met een 

bijzonder breed programma maar hier duide-

lijk verkocht als eigen kind, mooiste kind. 

Sta tements 
In die reeks van twaalf artikels zijn er ook 

twee statements opgenomen, van Marianne 

Van Kerkhoven en van Jacques De Decker. Hij 

stelt de vraag of er een Belgische speeltrant 

bestaat. Neen, die is er niet meer. Wie indertijd 

zijn kritieken las, kent zijn haat tegen het re-

gietheater. Dan schrik je er niet van dat hij 

zomaar stelt dat de Vlaamse acteurs hun inte-

griteit hebben weten te handhaven omdat zij 

slechts veel later dan hun Franstalige collega's 

te maken hebben gehad met het gezag van re-

gisseurs. En, voegt hij er met Idem aan toe, het 

lot van de Vlaamse toneelspeler is heel wat roos-

kleuriger dan dat van zijn Franstalige collega's. 

Inderdaad, daar heeft hij volledig gelijk in als 

je het sociaal statuut bekijkt en de werkkansen 

in theater, film en televisie. Hij gaat nog een 

stap verder en stelt dat de Vlaamse acteur van-

uit sociologisch standpunt de voornaamste vec-

tor is van de theatersector, zodat hij in het pro-

fessionele debat een gesprekspartner is waarmee 

rekening moet gehouden worden. Een artikel 

dat bewust provoceert en reacties uitlokt. 

Bij andere artikels gebeurt dat niet bewust 

en dat verzwakt de waarde van het boek Bnl-

kon/Bnlcoii. Wat hier geprobeerd is, kan nooit 

slagen. Het is een publicatie die zich zowel wil 

richten naar de buitenlandse als naar de bin-

nenlandse lezer, zowel naar de Franstalige als 
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