
hoge publieksopkomst (er was een over-
schot van enkele miljoenen). Na twee jaar 
werd Dré Poppe een contractherziening 
voorgelegd: bewuste clausule moest hij 
laten vallen. Poppe stond erop dat zijn 
oorspronkelijk contract nageleefd zou 
worden. Een verzoening van die twee 
s tandpunten bleek onmogelijk zodat dit 
conflict uiteindelijk voor de rechtbank 
werd beslecht: Dré Poppe werd in het ge-
lijk gesteld. Aan de hele affaire hield het 
N T G een flinke financiële kater over. 
Erger nog: het gezelschap verloor zijn be-
kwame directeur. 

Stabilisering 
Dré Poppe werd opgevolgd door Albert 

Hanssens, tot dan administratief direc-
teur. Deze interne promotie geeft meteen 
de visie weer van de raad van beheer op 
het theaterbeleid: het zakelijke aspect 
primeert op het artistieke. De directie-
periode Hanssens kan globaal beschouwd 
worden als een periode van stabilisering 
na de eerste grote trouble en ontnuchte-
ring. Albert Hanssens koos wegens de 
financiële moeilijkheden waarmee het 
N T G vanaf de jaren '70 te kampen had 
té eenzijdig voor een risicoloos theater-
beleid. Een vrijblijvend elk-wat-wils re-
pertoire zou de massa naar de Gentse 
schouwburg lokken. De repertoires van 
Hanssens hebben een stereotiepe op-
bouw: een NTG-seizoen opende traditio-
neel met een klassieker; daarnaast het 
verplicht nummer t je uit de eigen drama-
turgie; komedies meestal van Franse ori-
gine en een opvallende aanwezigheid van 
recent Angelsaksisch werk dat inhoude-
lijk aansloot bij de actualiteit. In de prak-
tijk sloeg een dergelijke afwisseling van 
het klassieke met het moderne, van het 
ernstige met het komische minder aan dan 
verwacht. Om de financiële balans toch 
in evenwicht te krijgen opteerde Hans-
sens voor een maximaal recettebeleid 
waardoor bijvoorbeeld een banale kome-
die als Gaston Martens ' Paradijsvogels op 
de affiche kwam. Succes verzekerd 
(35.000 toeschouwers), maar het is nog de 
vraag of zo'n stuk bijdraagt tot de profi-
lering van een repertoiregezelschap. 

Albert Hanssens nam wel enkele in-
teressante initiatieven op het organisato-
rische vlak. Zo werd het aantal produkties 
per seizoen teruggebracht van elf tot 
negen. Het draaischijfsysteem met K N S 
en KVS zou die twee weggevallen stuk-
ken vervangen. Deze verminderde pro-
duktiedruk maakte langere repetitie-
periodes mogelijk. Daarnaast trachtte 
Hanssens een vaste regisseurskern te vor-
men: Marcel De Stoop was bijvoorbeeld 
vier jaar NTG-huisregisseur met in totaal 
negen regies. Een aantal acteurs kregen 
volop regie-opdrachten binnen het eigen 
gezelschap: vooral Jef Demedts, maar ook 
Hugo Van Den Berghe, Werner Kopers 
en Cyriel Van Gent kwamen meer dan 
eens aan bod. Als je daarbij rekent dat 
Jean-Pierre De Decker onder Hanssens 
zijn NTG-regiedebuut deed (Interieur van 
Hugo Claus) en dramaturg Frans Redant 
in diezelfde periode bij het N T G kwam, 

dan kan je zonder meer stellen dat de nu 
beleidsbepalende figuren toen de moge-
lijkheden aangrepen om op de voorgrond 
te treden. Het weinig geprofileerd thea-
terbeleid van Hanssens bood daar ruim-
schoots de gelegenheid toe. 

Tutti frutti 
In 1973 was het weer 'stoeltjesdans' in 

het N T G : Walter Eysselinck, ooit direc-
teurskandidaat ' numero uno ' van het 
N T G , kreeg acht jaar later toch die job 
met Albert Hanssens naast zich als (op-
nieuw) administratief directeur. Qua re-
pertoire veranderde er nauwelijks wat: 
Eysselinck selecteerde een vrijblijvend en 
blijmoedig ' tut t i f rut t i ' -programma met 
de klemtoon op Angelsaksisch werk. Wel 
introduceerde hij enkele interessante 
regisseurs als Franz Mari jnen of de Oost-
duitser Konrad Zschiedrich, maar de sa-
menwerking met het gezelschap verliep 
stroef. De jarenlange regie-inteelt binnen 
het N T G had het op-routine-spelen ver-
sterkt: het vastgeroest zitten binnen tra-
ditionele spelpatronen was voor die 
regisseurs van buiten het gezelschap niet 
zomaar weg te werken. 

Belangrijke gebeurtenis binnen het 
Vlaams theater is de grote acteursstaking 
die midden jaren '70 woedde voor een ge-
lijkschakeling van het sociaal statuut van 
de acteur met dat van de BRT-collega's. 
Die staking brak het N T G in twee kam-
pen: een groep rond Roger Bolders wou 
de actie doorzetten, een andere rond Jef 
Demedts vond dat er gespeeld diende te 
worden. Deze harde staking zou uitein-
delijk resulteren in het garanderen van 
een sociale zekerheid in het beruchte 
Theaterdecreet, maar liet toch wel sporen 
na binnen het gezelschap. 

Na drie seizoenen hield Walter Eysse-
linck het in het N T G voor bekeken en zet-
te zijn carrière als hoogleraar verder in 
de USA. De raad van beheer kon opnieuw 
op zoek naar een directeur. Blijkbaar wou 
men ernst maken van een theaterbeleid op 
lange termijn, want Jacques Van Schoor 
kreeg als nieuwe directeur een contract 
voor maar liefst negen jaar aangeboden. 
Bij de start had men ook binnen het ge-
zelschap vertrouwen in Van Schoor, doc-
tor in de theaterwetenschappen en auteur 
van talrijke, vooral theatertheoretische 
publikaties. Dat zogezegd krediet voor 
Van Schoor bleek echter al gauw opge-
bruikt: na nauwelijks 17 maanden stapte 
Van Schoor moegetergd op. Zijn directie-
periode was een droeve aaneenschakeling 
geweest van conflicten en tegenkanting. 
Om de optimale werking van het theater 
mogelijk te maken wou Van Schoor de cu-
muls N T G - G e n t s e Opera van het tech-
nisch personeel wegwerken, wat hem 
vanuit die hoek natuurl i jk niet in dank 
werd afgenomen. De N T G - r a a d van be-
heer maakte herhaaldelijk financiële (te 
hoge regisseursgage van Walter Tille-
mans) en morele bezwaren (naaktscènes 
of abortusproblematiek bleken hardnek-
kige taboes) bij het beleid van Van Schoor. 
Elementen met duidelijke repercussies op 

het artistieke vlak, waaruit nog maar eens 
blijkt dat een NTG-di rec teur lang geen 
carte blanche in handen krijgt, maar van 
kortbij op de vingers gekeken wordt. 

Het door Van Schoor samengestelde re-
pertoire vertoonde naast het vertrouwde 
Angelsaksisch werk en een portie Franse 
boulevardkomedie, ook aanzetten tot 
koerswijziging naar het Duits theater, een 
accentverschuiving die na hem (de 
Kroetz-cyclus bijvoorbeeld) werd uitge-
diept. Daarnaast introduceerde Van 
Schoor enkele nieuwe regisseurs in het 
N T G : François Beuckelaers, Charles 
Dierich, Walter Ti l lemans. . . een injec-
tie van frisse ideeën die vernieuwend zou 
kunnen doorwerken in de produkties. Het 
meest experimenteel initiatief, de creatie 
van Johan Boonens Y-Projekt omtrent 
Oidipoes, een stuk opgebouwd via impro-
visaties rond een los scenario, - waaraan 
naast regisseur François Beuckelaers ook 
plastisch kunstenaar Albert Szukalski 
meewerkte - bleef steken in het repeti-
tiestadium. Het gezelschap bleek onvol-
doende flexibel om via een niet tradi-
tioneel werkprocédé een dergelijke pro-
duktie mee op te bouwen en hield het een 
week voor de première voor bekeken. 

Directeursmoeheid 
Na deze openlijke afwijzing van de 

eerste door hem gekozen produktie tracht-
te Van Schoor de scherven nog te lijmen 
door een adviesorgaan te installeren. Deze 
ruime inspraakmogelijkheid werd echter 
als een nieuw middel tot tegenwerking ge-
bruikt: het N T G leed aan directeurs-
moeheid. De regiekansen die binnen het 
gezelschap volop geboden werden onder 
de directies Hanssens-Eysselinck hadden 
een zekere hiërarchie gecreëerd. Acteurs 
als Jef Demedts en Hugo Van Den Berg-
he haalden niet alleen het leeuwenaandeel 
van de hoofdrollen naar zich toe, maar 
manifesteerden zich ook nadrukkelijk als 
regisseurs. Een zekere zelfpromotie speel-
de dus zeker mee in dit conflict, wat zich 
uiteindelijk vertaalde in een nieuw direc-
tieorganisme: de NTG-bele idsgroep die 
vanaf 1978 de leiding overnam met Jef 
Demedts , sterkste f iguur binnen het ge-
zelschap, als evidente directeur. Die 
gedeelde interne beleidsverantwoordelijk-
heid was voor een goed deel het ofïi-
cialiseren van een organisch gegroeide 
machtssituatie. Na de moeilijkheden met 
Van Schoor was het overigens quasi on-
mogelijk geworden om op een analoog-
traditionele manier de directeursfunctie 
waar te nemen. Demedts zag dat in en liet 
zich omringen door de gezichtsbepalen-
de figuren binnen het N T G : Jean-Pierre 
De Decker, Frans Redant , Hugo Van 
Den Berghe, Albert Hanssens. Enkele 
maanden later kwam daar de van KVS 
overgekomen acteur-regisseur Walter 
Moeremans bij. 
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