
REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85 

De navel als laatste verantwoording 
Nog vöör de 

verdicten van de 
Raad van Advies 

bekend werden, 
stelden de 

gezelschappen hun 
repertoire voor het 

komende seizoen 
samen. Klaas 

Tindemans blikt 
vooruit en ziet, 

behalve de 
voortekenen van 

natuurrampen, ook 
kwetsbaarheid en 

eigenzinnigheid. 
Wie geven 

impulsen, wie 
zorgen voor 

verrassingen? 

De feiten zijn de volgende. Op een 
moment dat elk verstandig plannend 
theatergezelschap zijn repertoire voor 
het nieuwe seizoen '84-'85 heeft opge-
steld, deelt de overheid, die het advies 
van de Raad van Advies voor de 
Toneelspeelkunst integraal over-
neemt, rapporten uit aan die groepen. 
Op zichzelf geen probleem, want 
diezelfde verstandig plannende groe-
pen hebben, na een grondige evalua-
tie, hun voornemens aangepast aan de 
redelijkerwijs te verwachten waarde-
ring van hun voorbije prestaties door 
de subsidiënt. 

Maar precies in die waardering is 
de logica ver te zoeken, en 'redelij-
kerwijs' niet te achterhalen, zeker niet 
als blijkt dat de RAT-leden omtrent 
die criteria een strikt stilzwijgen heb-
ben afgesproken. En met name voor 
de groepen die slechte punten kregen, 
is de moeilijkheid dat ze niet weten 
wat ze mispeuterd hebben: misschien 
haalden ze niet het voorgeschreven 
aantal voorstellingen, maar denken ze 
zelf dat ze, wegens te 'moeilijk' 
theater, te weinig publiek trokken, en 
trekken ze de foute conclusie dat het 
repertoire populairder moet worden. 

Een gezelschap waar het onbegrip 
b.v. groot zal zijn, is de Mannen van 
den Dam, dat erg negatief beoordeeld 
werd door de RAT ('ongustig cum 
laude'). Het voorbije seizoen speel-
den zij het verdeeld onthaalde Gat in 
kop (W. Deichsel), een Sam Bogaerts-
voorstelling, getapt uit het bekende 
vaatje: leuk dus, maar nogal naast de 
kwestie. Daarnaast werd Racines5/7-
tannicus gespeeld, het regiedebuut van 
Johan Heestermans, een onbereken-
baar risico. Resultaat: acteurs die te 
vaak fout zaten, maar qua dramatur-
gisch inzicht zowat de interessantste 
voorstelling van het seizoen. Volgend 
jaar creëren de Mannen van den Dam 
Het Park, Botho Strauss' recentste 
toneeltekst, en geven ze Lucas Van-
dervost carte blanche voor een caba-
retprogramma — misschien is dat 
laatste de 'toegeving' aan het publiek. 
De niet-militante fractie van de INS, 
exploreert dus consequent gevaarlijke 
teksten, werkt zonder twijfel aan een 
eigen profiel én introduceert eigen 
dramatisch werk (Vandervost). Wat 
moet zo'n gezelschap, dat langzaam 
herstelt van het vertrek van Herman 
Gilis, twee jaar terug, in godsnaam 
doen om het rood licht terug op groen 
te zetten? Ik heb geen flauw idee, en 
zelfs al zouden de Mannen van den 
Dam onder het minimum aantal 
voorstellingen gebleven zijn, dit blijft 
een onevenwichtige beslissing. 

Dit soort twijfel bemoeilijkt een 
zuiver artistieke beoordeling van het 
repertoire dat het Vlaamse theater 
voor volgend seizoen voorlegt, en een 
artistiek oordeel is het enig geldige. 
Dat een groot aantal belastingbeta-
lers met goed humeur verstrooiing 
zullen vinden bij Wie slaapt er op de 
bank (Cooney & Stone bij Antigone-
Kortrijk), De grote fabriek (Platteau & 
Stuer bij het MMT) of Een vreemd 
koppel (Neil Simon bij de KNS) is wat 
mij betreft volstrekt irrelevant. De 
vraag is niet of het mag, maar of het 
moet gesubsidieerd worden. Dit soort 
programmatie betrek ik dus liever niet 
bij dit overzicht, enkel die produkties 
die intrinsiek artistieke kansen inhou-
den. En dan zijn we snel uitgepraat. 

Er is'echter meer: al die voorstel-
lingen waarbij de tekst de moeite 
waard is, waar de casting wel goed zal 
zitten, maar die weinig schokkend 
zullen zijn, die, vermoed ik, zullen 
verloren gaan tussen de grijze middel-
maat. Bij de KNS b.v.: Thomas More 
(Robert Bolt), of Sophokles' Antigo-
ne. Maar Leo Madder is bij de KNS 
bevorderd tot huisregisseur, en van 
zijn vroeger werk (o.a. Strindbergs 
Freule Julie) is nog nooit een vonk 
gesprongen. Voeg daar nog Anton 
Peters' Komediantenrevue 1985 aan 
toe, twee West End-thrillers, Neil 
Simon, Bernard Slade en, na de 
desastreuze enscenering van Groenten 
uit Balen, Van den Broecks Tien jaar 
later: 't jaar 10 (opnieuw een regie van 
Herman Fabri), en Tazieff zal wel 
gelijk krijgen: grote natuurrampen 
bedreigen West-Europa. 

Voor de KVS geldt bijna hetzelfde, 
hoewel daar de gemakzucht niet zo 
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schrijnend en de inspiratie niet zo 
uitgeput is: daar zie je nog dat er 
vakmensen werken. Ernest Thomp-
sons Het gouden meer (inderdaad, 
Hepburn & Fonda's On Golden Pond), 
Bernard-Marie Koltès Afrikaanse 
Nacht (inderdaad, Chéreau's Combat 
de nègre et de chiens) en David 
Mamets Glengary Glenn Ross (inder-
daad, de Pulitzer Prize), aangevuld 
met Pirandello (Ieder zijn waarheid), 
Shakespeare (Driekoningenavond) en 
Noel Coward (Private Lives) en wat 
West End: keurig, verzorgd burger-
lijk toneel, ernst en luim evenwichtig 
verdeeld. 

Hamburgers 
Het meest slaafs klinken de 

kalenders van het MMT en van Jaak 
Vissenakens Ensemble. Met een 
Vlaams repertoire — Pierre Platteau 
en Felix Timmermans in Mechelen, 
Rudy Geldhof, L.P. Boon en Hugo 
Meert (ondervoorzitter van de RAT, 
sic) in Bree — plooien zij zich keurig 
naar het RAT-axioma dat eigen Ne-
derlandstalig werk wordt beloond 
— alsof het Vlaamse idioom een 
toneeltekst beter (of slechter) maakt. 
Met zijn welbekend dynamisme breidt 
het MMT bovendien zijn monopolie-
positie in het zuiden van de provincie 
Antwerpen nog uit: het MMT neemt 
de Boomse Schouwburg over. 

In dezelfde categorie van het ham-
burgertent-theater — theater dat de 
indruk wekt 'voedzaam' te zijn, maar 
in feite alle vitamines mist — zijn nog 
vermeldenswaard: Midzomernachts-
di 'oom (Pavel Kohout, naar Shakes-
peare) bij Tillemans' Nieuw Ensemble 
Raamteater (de lievelingen van de 
RAT: van 0 naar 10,7 miljoen) en het 
cabaret-theater van de Zwarte Kome-
die (Vlaanderens stoute jongens Tom 
Lanoye, Piet Piryns en Bert Verhoye) 
met een bewerking van Daniël Defoes 
dagboek over de pest in Londen anno 
1664, een Eric Statie-evocatie, en 
rechttoe-rechtaan-cabaret, Café Pa-
niek. 

Kwetsbaar 
Maar naast dit alles zal het 

nieuwe seizoen toch ook een hoeveel-
heid 'kwetsbaar' theater opleveren, 
theater dat het niet in eerste instantie 
moet hebben van een geoliede publici-
teitsmachine. Daarom niet meteen 
'goed' theater, maar wel interessante 
risico's, welke twijfels je ook hebt 
omtrent het resultaat. 
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