
De emancipatie 
van het 

jeugdtheater is 
niet denkbaar 

zonder liet 
Westberlijnse 
Gripstheater. 

Grips verloste het 
kind van het 
betuttelende 

sprookjestoneel en 
plaatste het met 

humor en 
speelsheid terug in 

de wereld. Hoe 
vergaat het Grips 
na 15 jaar? Hoe 

groot was de 
invloed in 

Vlaanderen? 
En wat is die 

malaise in het 
jeugdtheater? 

Marianne Van 
Kerkhoven tekent 

het ziektebeeld. 
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Melancholie heeft haar limieten 
De greep van Grips 
op het Vlaamse jeugdtheater 

In het pakket theater dat binnen 
de Berlijn/Brussel-manifestatie wordt 
aangeboden, zit ook een voorstelling 
kindertoneel: het Gripstheater uit 
Berlijn speelt op 10 en 11 november in 
het Théâtre 140 Dei Spinner, een stuk 
bestemd voor mensen vanaf 8 jaar. 
Binnen de wereld van het kinderthea-
ter is Grips doorheen een werking van 
zowat 15 jaar een begrip geworden. 
Een instituut bijna. Vooral wat het 
repertoire betreft heeft het bij ons een 
belangrijke invloed gehad op de wer-
king zowel van het KJT (Antwerpen) 
als van JeugdenTheater(Brussel), het 
huidige Brialmonttheater. 

Grips zelf was het laatst in België te 
gast in januari 1982 met de voorstel-
ling Starker als Superman (ook het 
KJT had dit stuk op zijn programma 
en het Brialmonttheater speelde een 
herwerking door Alice Toen onder de 
titel 'I LoopI mank), een stuk van de 
Britse auteur Roy Kift over de relatie 
tussen gehandicapten en 'normale' 
mensen. Een voorstelling die mij toen 
— het was mijn eerste kennismaking 
met Grips zélf — erg ontgoochelde : 
was dit dan die gangmakende 'revolu-
tionaire' groep? Noch in dramaturgie, 
noch in spel of scènische vormgeving 
verschilde dit produkt van vele andere 
jeugdvoorstellingen die we hier bij ons 
te zien krijgen. 

Ook Superman leek mij weliswaar 
professioneel, maar toch fantazieloos 
maakwerk, uitdrukking van die bijna 
chronische malaise die er op artistiek 
vlak binnen jeugd- en kindertheater 
heerst. Op de karakteristieken van 
deze malaise willen we hier nu niet 
dieper ingaan : dat is stof voor een 
ander hoofdstuk. Had Grips mis-
schien zich zelf overleefd? Is zijn 
invloed op het jeugdtheater bij ons 
reëel geweest of te verwaarlozen? 
Waaruit bestond die invloed? Vragen 
die onvermijdelijk raken aan de inter-
ne contradicties van een zich emanci-
perend kindertheater, maar die wel-
licht nog meer te maken hebben met 
de veranderde tijd waarin theater-
makers hun artistieke (en/of politie-
ke) overtuiging moeten waarmaken. 

Anti-autoritair 
Grips ontstond uit het Berliner 

Reichskabarett dat sinds 1966 in 
Berlijn opereerde met bijtende sati-
rische shows, caleidoscopen van de 
politieke en maatschappelijke knel-
punten. Wij spreken al te vaak over 
Parijs, mei '68 en vergeten daarbij dat 

de denkbeelden die daar hun uit-
barsting kregen, uitgebroed en -ge-
dokterd werden aan de Berlijnse én 
Amerikaanse universiteiten vóór '68. 

Berlijn 1966 en volgende, is het 
Berlijn van Rudi Dutschke en de Rode 
Universiteit, van de strijd tegen het 
Axel Springerconcern, van de com-
munes en Benno Ohnesorg, van aller-
lei experimenten om 'zelfbeheer' op 
alle niveaus van het dagelijkse leven 
te introduceren. Het 'anti-autoritaire' 
werd er tot leidraad in een nieuwe 
ontwikkelingsfase van de marxis-
tische theorie. Op pedagogisch vlak 
uitte zich dat in het ontstaan van de 
Berlijnse 'kinderwinkels', alternatie-
ve crèches en kleutertuinen waar de 
ouders zelf het roer in handen namen 
en aan de hand van de theoretische 
geschriften van Wilhelm Reich en 
Reimut Reiche én de concrete voor-
beelden zoals A.S. Neills Summerhill 
de bestaande opvoedkundige taboes 
gingen doorbreken. 

Het Berlijnse Reichskabarett door-
brak van zijn kant met zijn eerste 
échte kinderproduktie (Slokkerlok 

undMillipili, 1969) een ander taboe, nl 
dat van 'kindertheater = sprookjes-
wereld' en entte zich hiermee meteen 
op die anti-autoritaire stroming bin-
nen de Berlijnse pedagogische activi-
teit. In 1971 staakten ze hun cabaret-
produkties en legden ze zich nog enkel 
toe op het maken van jeugdtheater. 
Sindsdien realiseerden zij zo een 
kleine 30 kinder- en jeugdvoorstellin-
gen. In 1972 veranderden ze hun naam 
in Grips, wat wil zeggen: snel begrij-
pen, bevattingsvermogen, verstand; 
maar ook verstand met humor, den-
ken waar je plezier aan beleeft. In 
nauwe band met de politieke bewe-
ging buiten het theater evolueerde 
Grips van een 'anti-autoritaire' naar 
een 'socialistische' aanpak van het 
kind en de opvoeding. De anti-autori-
taire ideologie —in de eerste Grips-
stukken zijn zowat alle ouder-perso-
nages baarlijke boemannen— werd 
op den duur als elitair —en dus 
opnieuw autoritair— ervaren: de 
alternatieve crèches en kindercom-
munes bleken intellectuele getto's 
voor geprivilegieerden te zijn. Men 
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