
A N T W E R P E N 

bewondering en liefde heeft opgeke-
ken naar deze stad en haar culturele 
verwezenlijkingen, maar uiteindelijk, 
vanuit een langdurige confrontatie 
met het hierboven beschreven cultu-
rele klimaat, bewust is geworden dat 
het anders kan en moéten beslist heeft 
die stad te verlaten. Terugkijken van-
op afstand dus, maar mét pijn. 

En toch blijft het allemaal para-
doxaal : aan de ene kant voel je een 
verwaterd socialisme met een nog 
sterker verminderde aandacht voor 
cultuur en aan de andere kant stel je 
vast dat het budget voor cultuur 
alleen, in Antwerpen 3,93% van de 
globale stadsbegroting bedraagt, een 
percentage dat vér, vér boven het 
rijksgemiddelde uitstijgt. Voor het 
seizoen 1983-84 paste de stad voor 
KNS en KJT —het gebouw van 
de stadsschouwburg en zijn technisch 
personeel inbegrepen— respectieve-
lijk 83.385.000 en 56.357.000 fr. bij; 
voor het MKT, een vroeger gemeen-
telijk theatertje dat door de fusie het 
statuut van stadstheater kreeg, nog 
eens 3.878.000 fr. Dat zijn geen 
kleine sommen of kleine inspannin-
gen meer. Ze staan echter geenszins in 
verhouding tot de artistieke presta-
ties. Er werd —nogmaals met grote 
financiële inspanningen — een masto-
dont van een stadsschouwburg neer-
geplant, midden in de stad: architec-
turaal, aan de buitenkant gezien, een 
verschrikking voor de onschuldige 
voorbijganger; van binnen, theater-
technisch, de best geoutilleerde 
schouwburg van West-Europa. Er 
komt alleen geen volk naar toe en de 
afwezigen hebben in dit geval meestal 
gelijk. En wat doet het stadsbestuur 
tegenover deze enorme discrepantie 
tussen de betekenis van het gebouw en 
de prestaties die erin geleverd wor-
den? In naam van de niet-inmenging 
in artistieke aangelegenheden herbe-
noemt het Domien De Gruyter voor 

de komende driejaar en zal het (vage) 
inspanningen m.b.t. de promotie on-
dernemen. Het ontvlucht hiermee de 
realiteit dat deze absolute eerbiedi-
ging van de artistieke vrijheid onder-
tussen tot een huizenhoog econo-
misch probleem geworden is : want de 
recettes gaan in dalende lijn en de 
staat vermindert zijn subsidie, maar 
de stad... zij paste bij. 

Maar dé stad — o p cultureel vlak 
bekeken— wie is dat dan? Is dat het 
college, dus de verantwoordelijke, in 
dit geval de burgemeester zelf? Of is 
dat de driewekelijks vergaderende 
gemeenteraad of zijn culturele com-
missie, die een uurtje daarvóór verga-
dert onder voorzitterschap van die-
zelfde burgemeester? Of is dat de 
culturele raad met zijn 883 aangeslo-
ten verenigingen verdeeld in 18 strek-
kingen ? Of is dat de zesde directie, het 
uitvoerend orgaan van zowel de bur-
gemeester in zijn hoedanigheid van 
schepen van cultuur als van de sche-
pen van sport en feesten? Of is het de 
centrale schouwburgdienst die de 
financiële verrichtingen op de voet 
volgt? Je krijgt de indruk dat de 
culturele macht m.b.t. de theaters 
eigenlijk nergens gelokaliseerd kan 
worden en dat daarom alles zijn 
gangetje gaat en zelfs onopgemerkt 
naar een catastrofe kan leiden. 

Tekens aan de wand 
Wie voeling heeft met deze stad en 

met het leven van haar theaters ziet 
nochtans duidelijke seinen, tekens die 
erop wijzen dat de geslotenheid en de 
alleen-oog- voor-zich-zelf-mentaliteit 
een indringende en ondergravende 
realiteit zijn geworden. Ik noem 
slechts enkele van deze tekens : 

1. Antwerpen schijnt als theater-
stad in haar receptieve functie volledig 
te kort te schieten. Het presenteren 

van een buitenlandse —of zelfs van 
een niet-Antwerpse of een niet-door-
Antwerpenaren-al-jaren-ge kende — 
groep is in deze stad nog steeds een 
zeer groot probleem m.b.t. de pu-
bliekswerving: een organisatie als 
Open Theater heeft er haar kop op 
gebroken; de keuze van de Neder-
landse en Vlaamse gastvoorstellingen 
in de stadsschouwburg ligt in de 
handen van de KNS-directie; de 
stadsschouwburg heeft officieel een 
intendant, maar wat doet die eigen-
lijk? Op een festival als het Kaai-
theater ontmoet je welgeteld twee 
Antwerpse theatermensen. Op dit mo-
ment schijnt alleen De Singel o.m. via 
de SSST-werking en ten koste van veel 
inspanningen een beetje voet aan de 
receptieve grond te krijgen. 

2. Marginale en experimentele 
groepen en/of projecten zoals Jan 
Fabre, het Epigonentheater zlv, Guy 
Cassiers enz., vinden in de Antwerp-
se bodem blijkbaar onvoldoende 
voedsel; ze zoeken elders naar uit-
wegen en speelmogelijkheden; het 
worden 'vluchtelingen' die wellicht 
nooit weerkeren. Ook een vorige 
generatie van 'spelbrekers', zoals het 
Kollektief en De Mannen van den 
Dam hebben zich nooit in het Ant-
werpse theater willen of kunnen inte-
greren; HTP week uit naar Brussel. 

Tenslotte is er die ongehoorde 
groei van het 'nieuwe volkstheater', 
het theater voor de Antwerpenaar, dat 
hem terugplaatst in die gezellige sfeer 
van zijn eigen problemen, meestal 
uitgedrukt in zijn eigen dialect, met 
kleine verwijzingetjes naar de actua-
liteit, maar zonder een wereld open te 
trekken. Het heelal vanuit het zolder-
venster. Ik denk hierbij niet alleen aan 
de bloei van nieuwe initiatieven als het 
Echt Antwaarps Theater en het Ant-
werps Amusementstheater, maar 
vooral aan het repertoire van groepen 
als het EWT, het Fakkel- en het 

Groenten uit Balen 
(KNS) - Foto Luc 
Reusens 

Wij gaan naar 
Benidorm (Meir-
theater) 
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