
Het gebeurt maar 
zelden in liet 

Vlaamse theater 
dat een dramaturg 

en een regisseur 
samen een nieuw 

stuk maken. 
Dramaturg Frans 
Redant en acteur-

regisseur Walter 
Moeremans, 

beiden verbonden 
aan liet 

Nederlands Toneel 
Gent (NTG), zijn 

de auteurs van liet 
grote sociale 

Fresco Priester 
Daens. Op 26 en 

27 november 1982 
ging bij liet NTG 

hun twee-avonden-
vlillende Belgische 

Cirque Beige in 
première: een 
poging om de 

recente 
vaderlandse 

geschiedenis (De 
Nieuwe Orde) op 

de scène te 
behandelen. 

Figurant Pat Van 
Beirs hield een 

dagboek bij van de 
repetities. 

Aantekeningen van een figurant 

Belgische Cirque Beige 
EERSTE WEEK : 

In de advertentiekrant van de 
streek prijkt een berichtje waarin 
figuranten worden gevraagd voor het 
NTG. Het zou 'em gaan om een stuk 
waarin de geschiedenis van Vlaande-
ren binnen het Belgische bestel wordt 
geschetst op een manier die indruist 
tegen de stijl van de geschiedenis-
boekjes. De auteurs zijn van het 
eigenste NTG en naar verluidt is de 
opzet groots. Omdat een vriendin van 
me al eens had gefigureerd en ze het 
leuk vond en toch niet al te slecht 
betaald, laat ik me inlijven. Ik wil het 
NTG eens van binnen uit meemaken. 

TWEEDE WEEK : 
Op het wervingsrendez-vous zijn 

heel wat mensen komen opdagen. Het 
is dinsdagavond in de Minnemeers, 
een achterbuurtstraatje waar de stad 
Gent het NTG een krot ter beschik-
king heeft gesteld als repetitieruimte. 
Jef Demedts is er, Walter Moeremans 
blijkt een klein, vinnig ventje met een 
trotse snor. Hij pikt uit liet gros de 
geschikte personages. Veel vrouwen 
komen er blijkbaar niet aan te pas. 
Een aantal mensen doet niet meer mee 
als ze zien hoeveel optredens worden 
voorzien: het zal het grootste 'ma-
chien' ooit worden met meer dan 30 
figuranten en rond de 50 opvoeringen. 
Directeur Demedts praat over alles 
behalve loon. Als we op het contract 
zien hoeveel we krijgen weten we 
waarom. 40.000 fr... per 5 figuranten. 
Een liabbekrats. Eerste ontgooche-
ling. Bon. We tekenen toch maar. 

Op zaterdagmorgen repeteren we 
voor liet eerst. Met vijf andere jonge 
snaken word ik gebombardeerd tot cir-
cuspersoneel. We zullen instaan voor 
de changementen van decorstukken. 
Walter drukt ons op het hart hoe 
belangrijk wij wel zullen zijn voor het 
vlotte verloop van het stuk. We 
krijgen een brochure toegestopt. Het 
scenario. Het speelboek. Cirque Beige 
zal uit twee delen bestaan. Het script 
ziet er leuk uit bij een vluchtige blik. 
Het steekt vol historische personages, 
karikaturen eigenlijk. Tijdens de pau-
ze vertellen Frans Redant en Walter 
ons over de opzet van het stuk. Ze 
hebben er 9 maand aan gewerkt en 
willen in navolging van De Wilde en 
een aantal historici wat meer klaar-
heid scheppen i.v.m. activisme en 
collaboratie. Walter heeft blijkbaar 
heel persoonlijke redenen om dit geval 
op de planken te willen brengen. Zijn 
vader, Vic Moeremans, zat ooit zelf 
drie jaar in de bak voor vermeende 
morele steun aan de vijand. Als acteur 
was hij naar Duitsland gaan spelen 

tijdens de oorlog. Walter was toen 
drie jaar oud. Niet te jong om te 
vergeten. De aanleiding tot het eerste 
Vlaamse toneelstuk over collaboratie. 

DERDE W E E K : 
Per week zal drie keer worden 

gerepeteerd met figuratie. Het werk-
schema werd tijdens de vakantie reeds 
opgesteld. De acteurs zijn al bezig van 
20 september. De sfeer in het repetitie-
lokaal is gemoedelijk, er is immers 
nog tijd genoeg. De figuranten zoeken 
aarzelend contact met de acteurs. De 
mensen die je op scène gezien hebt in 
illustere rollen of op TV zijn hier 
braaf, zacht en vriendelijk. Er heerst 
een beetje argwaan jegens de nieuwe-
lingen-figuranten. Misschien zitten er 
wel spionnen bij voor Arca, of Storv. 
Voorzichtigheid is dus geboden. 

Veel van mijn collega's komen uit 
amateurtoneelkringen. De anderen 
zijn werklozen. We hebben allemaal 
één ding gemeen: op een of andere ma-
nier zijn we underdog. Er vallen nog 
een paar mensen weg die niet meer 
wensen mee te doen. Ze hebben blijk-
baar gesnapt dat wij voor ons schamel 
loon heel hard zullen moeten werken. 
En er heel veel tijd zullen moeten inste-
ken. 

VIERDE WEEK : 
We mogen meer doen dan alleen 

maar circushulpjes spelen. De een 
mag soldaat zijn, de ander collégien, 
een derde arbeider. We krijgen plezier 
in de samenwerking, liet troepje werkt 
vlot. Met de andere figuranten hebben 
we niet veel te maken, Walter heeft de 

groepen op andere dagen ingedeeld. 
Zijn planning schijnt aardig te lopen. 
Veel toneeltheorie wordt hier niet 
verkocht. Alles is heel praktisch ge-
richt. We mogen kleren passen bij 
Andreï Ivaneanu, decorateur. Hij rad-
braakt het Nederlands op een heel 
pittoreske manier. Het blijkt dat Cir-
que Beige de hele NTG-troep heeft 
opgeslokt, of dan toch tenminste alle 
mannen. 

VIJFDE WEEK : 
Voor het eerst repeteren we in de 

NTG-schouwburg zelf. De laatste 
opvoeringen van Lysisirala zitten er-
op. Het gezelschap heeft in Spanje met 
dit komisch-erotische stuk de eerste 
prijs gewonnen op het festival van 
Sitges. Iedereen is apetrots. De be-
roepseer en de trouw aan het eigen 
huis zijn erg belangrijk voor iedereen 
die meewerkt, de acteurs vooral. Na 
de repetitie pintelieren we na met 
regisseur en dramaturg. Tussen de 
shop-talk en de roddel door blijkt dat 
alles toch niet zo vlot verloopt als 
gedacht. De tijd begint te dringen. 
Door verlof en compensatiedagen zijn 
een aantal repetities weggevallen. 
Walter staat met zijn planning lichtjes 
achter. Het wordt duidelijk hoe hij de 
motor achter de hele affaire is. De 
naaste medewerkers, de mensen die je 
nooit op de scène ziet, helpen hem 
zoveel ze kunnen maar hij is de enige 
die alles kan overzien. Zijn ambitie dit 
stuk er kost wat kost te doen komen, 
zet hem ertoe aan 14 uur per dag te 
stuwen. 
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