
K R O N I E K 
"...EEN STELLETJE GEKKEN DIE HEEL RESOLUUT O PK O M EN EN AFGAAN..." 

r e p l i e k 

Jan Fabre 
Ik hoop dat jullie deze maal geen 

aandacht besteden aan het nieuwe 
teatergedrocht van de "internat io-
nale wonderboy" (laat me niet 
lachen) Jan Fabre. Wat ik op televisie 
(VPRO-Nederland 1) gezien heb is de 
grootste waanzin en bedrog dat ik me 
kon voorstellen. Met de wel gekozen 
titel " D e Macht der teaterlijke 
Dwaasheden" creeerde Jan Fabre 
een voorstelling die doodsvervelend, 
voorspelbaar, ziekmakend en pervers 
is in zijn totale opzet. In godsnaam 
waarom moeten jonge meisjes en 
jongens altijd in hun nakie staan en 
zich te pletter werken (dit is geen 
acteren meer) tot ze er bijna bij 
neervallen? 

Die jonge mensen stonden vol 
"blauwe plekken", waar komen die 
vandaan? Slaagt de regieseur, Jan 
Fabre zijn acteurs om tot betere 
prestaties te komen? Zijn de acteurs 
van Jan Fabre meschien sadisten/ 
machochisten? Inhoudelijk is deze 
voorstelling niet te begrijpen, ze raakt 
kant nog wal. De acteurs (sic) doen 
altijd het hetzelfde met een bijna 
blind geloof in wat ze doen daa rdoor 
wordt het soms mensontwaardig en 
toont een verloedering voor het 
mens-zijn. Dit i seengevaar l i jkevoor-
stelling die niet getoond zou mogen 
worden in Vlaanderen. Jan Fabre 
heeft voor niets respect en verliest 
daardoor zijn eigen kunstenaarschap. 

Hij vermoord op dezelfde manier 
kikkers zoals hij opera vermoord. 
Hoe is het mogelijk dat hij zangers zo 
kan beinvloeden 0111 aan zoiets be-
lachelijk mee te werken? Ik hoop dat 
hij nooit geen geld krijgt 0111 de opera 
te verzieken. Sommige zotgedraaide 
persmensen vinden Jan Fabre een 
genie, voor mij is Jan Fabre je reinste 
flauwekul die beter met zijn handen 
van het teatermedium zou blijven. Ik 
meen zelfs in zijn teaterwerk faschis-
tische neigingen te zien, ik dacht dat 
Jan Fabre zo tegen het werk van 
Albert speer was? (las ik H u m o v a n B 
juni) 

Ik dacht dat Jan Fabre een beel-
dend kunstenaar was van oor-
sprong, wel ik moet je zeggen dat mijn 
zoontje van acht beter kan tekenen 
dan de tekeningen die ik van Jan 
Fabre zag in het Meuseum van 
aktuele kunst te hasselt een tijdje 
geleden. 

Lezerspubliek, teaterliefhebbers 
en /of kunstliefhebbers behoed u voor 
een jonge man, genaamd Jan Fabre 
die zijn perverse waanzin aan u wilt 
opdringen als alledaagse "waarhe id" . 

P. Teugels 
(Antwerpen) 

De val van Antwerpen 
Ik houd eraan u hartelijk te 

feliciteren voor het merkwaardig ar-
tikel " D e val van Antwerpen". Het is 
zeer juist gezien maar in ons zö sterk 
gepolitiseerd land is er moed nodig 
0111 dit alles neer te schrijven. 

Wat nu de culturele onverschillig-
heid betreft, meen ik er te moeten op 
wijzen dat het een nationaal feno-
meen is. Als de Vlamingen, zeer 
terecht, de taaionderdrukking aan-
klagen, raken ze slechts aan één 
aspect van het probleem. De toe-
stand, eigen aan heel België, is het 
gevolg van de scheiding der 17 Pro-
vincies. Schmook spreekt van 1585 en 
1648, maar het is in feite in 1579 dat 
de "General i te i t" verbroken werd. 
Toen hebben de Zuiderprovincies 
opnieuw gedwee het Spaanse juk 
aanvaard met het gevolg dat onze 
gewesten sindsdien aan een systema-
tische clericalisatie zijn onderwor-
pen waarbij elk spoor van vrij denken 
werd onderdrukt . En niet alleen in de 
Spaanse tijd. Onder het Oostenrijks 
bewind, waar weinig over gesproken 
wordt, heeft de clerus zich zó veelei-
send getoont dat zelfs de onverschil-
lige Oostenrijkse Overheid vond dat 
ze overdreef. 

Daar dragen we de gevolgen van. 
Maar niemand zegt het. De historici 
van alle gezindheden zijn uiterst 
bescheiden op dat stuk. Het is toch in 
die richting dat we de verklaring moe-
ten zoeken van de geestelijke onver-
schilligheid van onze landgenoten. 
Het volstaat een vergelijking te ma-
ken met het Noorden. Vóór de bevrij-
ding van de zeven Noordprovincies 
hadden die werkelijk niet veel te 
betekenen en het zwaartepunt lag 
tevoren in het Zuiden. Maar nadien... 

Ik schrijf u dit alles omdat uw 
artikel — z i j het dan beperkt tot het 
toneelleven van een stad — blijk geeft 
van een objectiviteit die een eresaluut 
verdient, terwille van de zeldzaam-
heid van het verschijnsel in ons 
gebenedijd land ! 

Roger Avermaete 
(Antwerpen) 

Rechtzetting 
O p de eerste blz. van het juli-

nunimer van Etcetera wordt het ver-
moeden geuit dat de betoelaging van 
Teater De Kelk zou worden stopge-
zet... een trieste zaak die inderdaad 
werkelijkheid werd. Alleen de d o o r U 
(en anderen) aangehaalde reden, nl. 
een te groot financieel verlies, raakt 
kant noch wal. En toch is dit ook weer 
de reden die ons door Minister Poma 
in een schrijven werd medegedeeld. 
De boekhouding van Teater De Kelk 
werd op 30 /6 /83 afgesloten met een 
negatief saldo van 128.375 fr., bedrag 
te verminderen met niet gebruikte 
provisie voor financiële lasten. 

En dit is dan onze "onoplosbare 
finantiele situatie (sic)". Waarvan 
akte. 

Johan Cloetens, directeur 
(Brugge) 

Bert Verminnen 
Met veel ontroering las ik de 

bijdrage van Marianne Van Kerkho-
ven aangaande leven en dood van 
mijn broer Bert Verminnen. Ik ver-
zoek U beleefd mijn dank mede te 
delen aan uw medewerkers. 

Hierbij wens ik uw tijdschrift een 
lang en noodzakelijk leven toe. 

Johan Verminnen 
(Brussel) 

Raad van Advies 
Wegens vakantieomstandighe-

den bereikt deze brief u laattijdig. Dit 
schrijven is immers bedoeld als een 
reactie op een vraag naar rechtzet-
ting in verband met uw artikel over de 
nieuwe Raad van Advies in Etcetera, 
jg 2, nummer 7, juli 1984 — pag. 54, 
55. 

Als voorzitter van de Raad van 
Advies en geïnterviewde in dit artikel 
kan ik akkoord gaan met de weergave 
van de citaten uit ons gesprek, al 
betreur ik persoonlijk enkele conclu-
sies of stellingen die de heer De 
Bruyne ten overstaan van de Raad 
van Advies meent te kunnen of te 
moeten innemen. 

Met klem wens ik echter namens 
alle leden van de Raad van Advies, 
individueel en als groep te protesteren 
tegen d e z i n " D e d e r t i e n leden hebben 
dus allen politieke kleur bekend", 

Waar u zelf zegt dat men in Vlaande-
ren aan het Cultuurpact vastzit moet 
men ook teruggrijpen naar het uit-
gangspunt : d.w.z. dal de beleidsin-
stanties verplicht zijn rekening te 
houden met een zo rechtvaardig 
mogelijke vertegenwoordiging van 
alle ideologische en filosofische groe-
pen in de beleidsvoering alsmede de 
uitdrukkelijke bescherming van de 
minderheden. Wanneer in den lande 
dit principe omgebouwd is tot een 
gedragslijn waarbi j de politieke frac-
ties in onderlinge afspraak tot nume-
rieke verdeling overgaan en dan een 
vooraf afgesproken aantal kandida-
ten voordragen, heeft dit geen enkel 
expliciete relatie naar een partijpoli-
tieke aansluiting, een kleur bekennen 
of vanuit een partijpolitiek mandaat 
optreden. 

De leden van de Raad zijn zich 
allen bewust van hun verantwoorde-
lijkheid ten overslaan van de Minis-
ter in verband met hel te voeren 
beleid ten overstaan van het theater-
gebeuren in Vlaanderen en dit uitslui-
tend vanuit hun individuele deskun-
digheid, hun betrokkenheid bij de 
meest diverse facetten van het thea-
tergebeuren en hun liefde voor het 
theater. Uw voorstelling van zaken 
vind ik van een verregaande vrijpos-
tigheid die niet alleen betrokkenen in 
hun respectieve werksector zeer hin-
derlijk kan overkomen, maar die nog 
veel meer uw lezers opzadelt met een 
al te gemakkelijke en goedkope dood-
doener. 

Geachte Redactie, u zijt, op zijn 
zachtst gezegd, niet mals voor de 
representatieve waarde van de Raad 
van Advies. Mag ik u erop wijzen dat 
de meeste van de volgens u ontbre-
kende sectoren rechtstreeks of on-
rechtstreeks zeer expliciet in deze 
Raad vertegenwoordigd zijn. Een 
kleine doorlichting van de functies en 
de activiteiten van de diverse leden 
had u kunnen bewijzen hoe gebrekkig 
uw stelling op dit punt is. 

Geachte Redactie, u schrijft wel 
dat er zwijgplicht is binnen de Raad 
en dal u opteert voor spreekplicht. 
Ons s tandpunt is duidelijk: het is aan 
de Minister onze adviezen openbaar 
te maken, het is aan ons de grootste 
openbaarheid te hanteren bij het 
voorbereiden van hel advies. En daar 
zullen wij in de toekomst ook met alle 
zorg aan werken, lil deze optiek 
verheugen wij ons in elke zinnige 
bijdrage die ons kan helpen met een 
grotere kundigheid, objectiviteit en 
durf het theaterlandschap te vitalise-
ren, En waarderen wij ook sterk de 
interesse die Etcetera voor deze wer-
king opbrengt. 

Piet Jaspaert 
voorzitter Raad van Advies 

(Hasselt) 
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