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lingen per dag in Brussel, en voor 
826 595 toeschouwers; dat een nieu-
we produktie, die in 65,2% van de 
gevallen van een Franstalige auteur 
is, gemiddeld 27,13 keer gespeeld 
wordt. De financiële balans is defi-
citair voor een bedrag van ca. 13 
miljoen Inkomsten komen vooral 
van subsidie (63,6%, slechts 6 ,8% 
sponsoring). Van de uitgaven wordt 
het grootste deel besteed aan de 
loonkost (54,3 %), daarvan gaat 
76,3 % naar artistiek en technisch 
personeel en 21 % naar administra-
tieve krachten. 

De doorlichting van het jeugd-
theater toont aan dat die in tegen-
stelling tot de volwassenensector 
vooral in Wallonië gesitueerd is, 
zelden op dramateksten steunt, iets 
meer een beroep doet op subsidie 
(65,58 %) en met de helft minder 
administratiekosten voortkan. 

Zulke economische studie maakt 
nieuwsgierig naar een vergelijkbaar 
even systematisch Vlaams onder-
zoek. Wie doet het? 

Dcdalus 
bouwt gestadig voort aan een to-
neelfonds met drie nieuwe Vlaamse 
titels: De stoel van Stanislawski van 
Guido Van Meir, De aardemakers 
van Paul Koeck en het opvallend 
fraai uitgegeven debuut van Anne 
Sierens De soldaat-facteur en Ra-
chel. Dedalus verleende ook mede-
werking aan de publikatie van Schi-
zonoia van Gerd De Ley. Alle stuk-
ken kosten 150 fr., De soldaat-fac-
teur 195 fr. Uitgeverij Dedalus, 
Boomgaardstraat 92, 2600 Ber-
chem. 

Lodewijk de Boer 
is de succesauteur van o.a. The Fa-
mily. Als schrijver was hij de laat-
ste jaren minder aanwezig. Toneel-
groep Theater publiceert nu van 
hem een nieuw stuk, Angelo en Ro-
sanna naar Un Capitano Moro van 
Giamattista Giraldi Cintio, waarop 
ook Shakespeares Othello geba-
seerd is. 

Luk Van den Dries 

In memoriam 
Robert Marcel 

Op 3 maart 1987 overleed Robert 
Marcel, één van de laatste vertegen-
woordigers van een onderhand le-
gendarisch geworden acteursgene-
ratie. Al bijna 15 jaar van de 
K.N.S.-scène verdwenen, zal hij bij 
een groot en ook een jonger publiek 
voornamelijk bekend blijven voor 
zijn werk in een aantal populaire 
T.V.-series: als Jeroom in Jeroom 
en Benzamien of als de smid in De 

Gelezen 

"Ik twijfel vaak, maar dat heeft 
ook zijn voordelen. Door twijfel 
blijf je zoeken naar oplossingen. 
Heel wat akteurs wensen die werk-
wijze niet te volgen. Ze verlangen 
dat het regieboek vol staat met aan-
wijzingen die ze maar hoeven op te 
volgen. Dat is wel zo makkelijk, 
maar het getuigt niet van een artis-
tieke ingesteldheid. Ze oefenen een 
beroep uit dat toevallig akteren is. 
Verdienen ze de naam akteur? Er 
zijn maar twee soorten akteurs: 
goede en hele goede. De andere zijn 
klungelaars. Hele goede akteurs 
hebben een niet te stillen honger om 
te spelen. Broodspelers zullen tij-
dens de repetitie kritiek spuien op 
de regisseur, want ze weten het al-
tijd beter. Maar als bij de première 
luid applaus weerklinkt herzien ze 
meteen hun mening en praten je 
naar de mond. Sukses is hun baro-
meter omdat ze verder geen onder-
bouwde mening hebben. Met zulke 
mensen wens ik niet te werken". 

Luc Perceval in interview met 
Dirk Van den Eeden, "De Blauwe 
Maandag Compagnie maakt van 
toneel weer een belevenis" in Inter-
mediair 27/03/87 

"Een eerste vereiste voor de RAT 
(Raad van Advies voor de Toneel-
kunst) is dat je mensen vindt die 
deskundig zijn, die het veld ken-
nen, die voorstellingen zien en dus 
een breed referentiekader hebben. 

Ten tweede moeten het mensen zijn 
die ook de teaterpraktijk kennen en 
niet vervallen in utopische denk-
beelden over teater. Ten derde moe-
ten die mensen voldoende afstand 
kunnen nemen van hun eigen situa-
tie als die in de raad ter sprake 
komt. Het zijn drie voorwaarden 
om tot een goed en objektief be-
leidsadvies te komen. Er zijn al ver-
schillende voorstellen voor een 
nieuwe RAT gedaan. Maar steeds 
zitten er dezelfde fouten in. Schnei-
ders stelt voor: drie direkteuren van 
de grote gezelschappen. Er zitten er 
nu drie in. Men kan de namen ver-
anderen maar ik betwijfel of dat 
iets zal veranderen aan de zindelijk-
heid van de gesprekken. Ik heb nog 
nooit een pasklare formule gezien 
waarbij men kan garanderen dat 
belangenbehartiging van de eigen 
groep niet voorkomt. De deskun-
digheid van de leden moet voorop 
staan. Daarmee staat of valt de 
zaak." 

Erik Antonis in interview met 
Jack Van Gils, "Nieuw teaterde-
kreet op komst: jungle herschikt 
zich" in De Morgen, 8/4/87 

"Hebben wij opera nodig? Tot zes 
jaar geleden was het antwoord een-
voudig: nee. Maar Gerard Mortier 
heeft in het eten van de sceptici bij 
wijze van spreken roet gestrooid. In 
een paar jaar tijd heeft hij de Na-
tionale Opera opgetild tot op een 
van de bovenste planken. In 's we-
relds muziekteater telt de Munt op-
nieuw mee. Goede opera is dus 

haalbaar. Dure ook? Alle ingewij-
den weten dat kwaliteit moet be-
taald worden." 

GVH, Mortier in De Standaard, 
23/3/87 

"De kern van de zaak is inderdaad: 
opera is een vuurwerk, mooi en 
groots maar ook gauw op, terwijl 
de spreidingsgedachte iets heeft van 
een lolly waarop je lekker lang kunt 
zuigen. Welnu, een zichzelf respec-
terende samenleving houdt een 
paar keer per jaar vuurwerk. De 
culturele identiteit van een land 
wordt mede bepaald door de vraag 
of je jezelf zo'n vuurwerk kunt ver-
oorloven. Een samenleving die dat 
niet doet, is wat oppervlakkig en 
daarom heb ik de opera vorig jaar 
extra geld gegeven." 

L.C. Brinkman, minister van 
WVC, in interview met Arjen 
Schreuder, "Ik acht het publiek 
hoog" in NRC-Handelsblad, 
3/4/87 
De erg eigenzinnige Maguy marin, 
ze was leerling in de Mudra van Bé-
jart, brengt een nieuwe choreogra-
fie: Eden. Een gedurf verhaal over 
liefde, zonde, erotiek, over het ver-
loren paradijs. Dit ballet is veelbe-
sproken geweest in de franse Per en 
men mag dit in een paar worden sa-
menvatten: Avant-garistisch maar, 
zonder twijfel, van groot belang. 
(Paleis voor Schone Kunsten). 

Aankondiging in Park-Mail, 
Franstalig Brussels magazine, "met 
Nederlands bijvoegsel", april 1987. 

Heren van Zichem. Oudere theater-
bezoekers en vooral de K.N.S.-
getrouwen onder hen zullen met 
weemoed terugdenken aan de tijd 
dat hij op de planken stond. 

Gravend in zijn biografie, daar-
aan toevoegend de schaarse beelden 
die ik zelf nog van diverse van zijn 
theaterrollen meedraag en dit weer 
aanvullend met wat mijn grootou-
ders over hun theaterbezoek en 
over "het toneel vroeger" vertel-
den, komt een wankele reconstruc-
tie tot stand, een gissend portret; 
opnieuw die confrontatie met het 
onvermijdelijke lot dat de acteur 
met zijn vluchtige kunst in de ge-
schiedschrijving van het theater te 
beurt valt: "Recensenten schreven 
over hem dat . . ." , "Men ver-
telt.. .", "Het verhaal gaat . . ." . 

Het verhaal gaat dat Robert 
Marcel het ooit presteerde om in 
het Antwerpse Operettetheater de 
Scala, gewoon in chauffeurskos-
tuum met blinkende knopen, op de 
avant-scène van cour naar jardin te 
wandelen en voor deze traversee 
een open doekje te krijgen. Een niet 

te verifiëren verhaal. Een sterk ver-
haal. Misschien. Alhoewel het ob-
jectief en historisch te controleren 
gegeven van het bestaan van een 
claque-ee n groepje ingehuurde 
toeschouwers die met hun applaus 
voor deze of gene acteur de rest van 
de zaal meetrokken - evenzeer aan 
de basis kan liggen van dit succes 
als het spelerstalent van Robert 
Marcel zelf. 

De populariteit van de acteur 
was voor de tweede wereldoorlog 
echter een essentieel feit in het thea-
terleven. In een interview met Willy 
De Schutter in De Nieuwe Gazet 
van 3/2/1965 vertelt Robert Mar-
cel, dat de laatste voorstelling van 
het seizoen in de Scala telkens een 
ware feestavond was: "Er is een 
keer geweest dat ik 107 cadeaus 
ontving. Er waren wel 10 korven 
met fruit bij een een halve varkens-
rug met aan iedere cotelette een ro-
ze strikje". Maar ook dit is wellicht 
nog geen waardemeter voor de 
kwaliteit van zijn acteertalent. 

Zijn eerste sporen als acteur ver-
diende Robert Houtmans 

(° 1900)-pas later ging hij zich Ro-
bert Marcel noemen - ongeveer van 
1918 af in o.a. het Antwerpse Hip-
podroom-theater, waar hij allerlei 
genres speelde: draken, operettes, 
revues... Van 1924 tot 1928 werkte 
hij in Brussel - waar hij ook een 
deel van zijn jeugd door-
b rach t -o .a . in de Folies Bergères 
en de Alhambra. Hij speelde er in 
het Nederlands en in het Frans. Di-
verse bronnen maken melding van 
het feit dat hij in 1928 als een ge-
rijpt acteur naar Antwerpen terug-
keerde om er gedurende enkele ja-
ren opnieuw het lichtere-en ook 
gezongen - repertoire op te nemen 
in de Scala, de El Bardo, de Luna... 
Ook hij zelf bevestigde in een inter-
view met Bert Van Kerkhoven in De 
Scène van april 1968, dat hij in die 
Brusselse periode "zijn stiel ge-
leerd" had. 

Toen de Scala gesloten werd 
(symbolisch genoeg opgekocht 
door Metro-Goldwyn-Mayer om er 
een bioscoop van te maken), haalde 
Joris Diels, die ondertussen direc-
teur van de K.N.S. geworden was 
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