
toneelvernieuwers (Craig, Appia, 
Reinhardt, Meyerhold, Copeau, enz.) 
compleet te negeren. Hun repertoire 
blijft melodramatisch geïnspireerd. 
En terwijl het Vlaamsche Volkstoon-
eel voor elk stuk een aparte sceno-
grafie en een spelconcept voor het 
hele ensemble uitwerkt, blijven zij 
nog zweren bij de geschilderde scher-
men van dorpsstraten, tuinen of 
bergachtige landschappen en komen 
ze moeilijk los uit het systeem van 
steracteurs en "emplooien" (min-
naarsrollen, kokette- en karikatuur-
rollen,...). De intellectuelen en de 
culturele elite heeft het toneel door 
deze gang van zaken al lang verloren. 
De ontevreden intellectuelen leveren 
kritiek via tijdschriften (b.v. De Jonge 
Kater) en eisen artistiek hoogstaande 
in plaats van populaire produkties. 
In Gent gaat A. Vanden Heuvel als 
eerste in op de eisen van de intellec-
tuelen en organiseert hij kunstavon-
den... voor lege zalen. In Brussel 
wordt een soortgelijk initiatief van 
het „kunstcomiteit" gesaboteerd 
door de Schouwburgdirectie. 

Notes pour Messieurs les Membres 
du Conseil Communal (1907/8) . Via 
deze pamflettaire nota maken Teir-
linck (29) en H. Laroche (45) hun 
kandidatuur bekend voor het direc-
teurschap van de Vlaamsche 
Schouwburg (24 november 1907). Ze 
hebben het vooral gemunt tegen het 
repertoire en publiek van de Brussel-
se Schouwburg: "Situation actuelle 
— Il y a un seul théâtre flamand à 
Bruxelles. Pendant trente-et-un ans, 
le répertoire qui y fut généralement 
joué, se composa uniquement de piè-
ces à spectacle, traduites du répertoi-
re de l'Ambigu. Le succès de ce ré-
pertoire a depuis toujours attiré rue 
de Laeken, un public populaire nom-
breux qui le dimanche et le lundi, 
emplit la salle." (Geciteerd in: T. 
Coopman, L. Monteyne, M. Sabbe, 
Het Vlaamsch Tooneel, Brusse l , 1927, 
622-631). 

Teirlinck en Laroche interesseren 
zich niet voor het publiek dat De Twee 
Wezen verafgoodt en spot met Shake-
speare. Ze hebben opgemerkt dat dit 
volkse publiek veel minder talrijk is op 
woensdagen en donderdagen en stel-
len voor dan klassiek en modern re-
pertoire te programmeren om de in-
tellectuelen opnieuw in de schouw-
burg te krijgen en om het oude pu-
bliek te cultiveren. "Il convient de 
composer à côté du public populaire 
qui se déclarait si accessible aux beau-
tés du roi Lear, des Jephta, des Oedi-
pe-Roi, un autre public, public plus 
émancipé, plus lettré, plus cultivé." 
Dit publiek kan men, steeds volgens 
Teirlinck, vinden in de Vlaamse Brus-
selse bourgeoisie en de Hollandse 
kolonie, (l.c.) 

De poging van Teirlinck en Laroche 
vond geen gehoor bij het stadsbestuur 
dat de directeur E. Hendrickx steunt 
voor een nieuw mandaat: "Une révo-
lution radicale n'aurait d'autre résul-
tat que d'en chasser le public actuel 
sans augmenter la clientèle selecte 

rêvée par M. Teirlinck." (brief Hen-
drickx d.d. 6/12/1907) 

De ideeën van Teirlinck zouden in 
de jaren '20 wel ingang vinden onder 
impuls van KVS-directeur A. Poot en 
regisseur Vanden Heuvel. De "kunst-
vertoningen" zorgden voor een nieuw 
publiek van Vlaamse intellectuelen en 
ook wel een deel van de verfranste 
burgerij. Het repertoire was er afwis-
selend klassiek en modern (Capek, 
Pirandello, De Ghelderode,...). 

Siegfried (1918): Van Overbekes 
pamflet richt zich tegen de sensatie-
drang van het volkse publiek en tegen 
de vele meio's op het repertoire. Hij 
doet een oproep tot jonge drakendo-
dere om zoals Siegfried de "draken", 
dat zijn de meio's, uit de Gentse 
schouwburg te verdrijven: "Uit de 
balans van de inventaris der tooneel-
kunst in Vlaanderen voor de oorlog 
blijkt dus, dat de tooneelkunst niet is 
meegegaan met haar tijd en de draak 
hier de plaats inneemt van Melpome-
ne. Is er dan in dezen tijd, nu alles 
wordt te keer gegaan, een logischer 
gevolg denkbaar dan dat de jeugd zich 
aan zou stellen als een Siegfried ten 
strijde tegen den draak?" (H. Van 
Overbeke, Siegfried, Gent, 1918, p. 7) 

Van Overbeke wil de intellectuelen 
en de sociale elite opnieuw laten parti-
ciperen in het schouwburgleven, en de 
volksmassa wil hij via het theater 
cultiveren. Deze nieuwe sociale taak 
van de grote schouwburgen kan 
slechts via een Nationaal Toneel dat 
volledig door de overheid wordt bege-
leid en gesubsidieerd, zegt hij: "In de 
toekomst is het eenig middel, opdat 
een niet-privaat Vlaamsche schouw-
burg in een provinciestad als Gent aan 
zijn roeping'beantwoordt, dat hij on-
der toezicht en beheer komt van den 
Staat." (l.c., p. 11) 

De ideeën van De Gruyter lopen 
hiermee parallel. Uitgangspunt is de 
cultuurloosheid van het Vlaamse volk. 
Het theater is voor hem een middel 
om te cultiveren en dus een zaak van 
staatsbelang. "Het ideaal zou wel zijn, 
dat de voorstellingen geheel kosteloos 
zouden zijn, zoals diensten in de kerk, 
zoals de lessen in de volksschool, daar 
toch een goed-geleide toneelgroep ten 
minste een even machtige faktor van 
het volksbestaan is als school en 
kerk." (Geciteerd in: H. Teirlinck, 
Verzameld Werk 9, Brusse l , 1970, 614) . 

De drie stadsgezelschappen moes-
ten elkaar volgens De Gruyter om de 
vijf jaar aflossen als Nationaal Toneel 
en gaan spelen in de provincies. De 
Gruyter probeerde zelf via het Vlaam-
sche Volkstooneel en later in de KNS 
(Antwerpen) "inhoudzware" stukken 
te programmeren voor een niet altijd 
even talrijk publiek. 

De theateropvattingen van De 
Gruyter, Teirlinck en Van Overbeke 
vertoonden paternalistische trekjes: 
het achterlijke volk moest "be-
schaafd" worden door overdracht van 
de canon van de elite. Heel anders 
ging het Vlaamsche Volkstooneel te 

werk o.l.v. Johan De Meester. Vol-
gens hem moest de volkscultuur zelf 
vernieuwd worden door aansluiting te 
zoeken bij de avant-garde van het 
theater, die sterk het visuele element 
van theater beklemtoont. In een ma-
nifest voor het tijdschrift Wendingen 
(1927) schrijft hij: "Zoekende naar 
een tooneel dat direct op de zintuigen 
zou inwerken, zonder transmissie 
door de hersenen, vinden wij het cir-
kus en de revue, twee vormen van 
tooneel, die vroeger in 't geheel niet 
als kunst werden beschouwd." Het is 
maar zeer de vraag of de massa die de 
voorstellingen van het Volkstooneel 
bijwoonde, kwam voor het visuele 
experiment of omdat ze zich politiek 
en filosofisch met het gezelschap iden-
tificeerde. 

Teirlinck probeerde de denkpistes 
van het "hoogstaand toneel" en het 
"visueel spektakel" te verzoenen in 
zijn concept van het "monumentaal 
toneel", dat de speelstijl van het Na-
tionaal Toneel heeft bepaald na de 
oorlog. Toneel was voor hem een drie-
dimensionele sociale kunst (in zijn 
eigen jargon: een ceremonie als uit-
drukking van de "getalsziel" en be-
stemd voor het "getal" of de gemeen-
schap). 

Toneelspreiding, overdracht van 
een canon, spectaculaire en monu-
mentale speelstijl, gebruik van ele-
menten uit de volkscultuur, een nieu-
we sociale functie na het failliet van de 
gesloten burgerlijke samenleving..., al 
deze nieuwe ideeën van het interbel-
lum zijn na 1945 ook het officiële 
theaterstandpunt geworden. 

In 1936 wordt een toneelcommissie 
opgericht om het toneel te hervor-
men. In het licht van deze opdracht 
organiseert de Union de la Presse 
Théâtrale Belge een reeks lezingen 
over "Le Théâtre devant la Crise". 
Van de vele conclusies van deze bij-
eenkomsten noemen we er twee: 1. 
het theater is in tijden van economi-
sche crisis niet rendabel en moet 
door de staat gesubsidieerd worden; 
2. "le théâtre se meurt de ne plus 
correspondre à un public." (R. Du-
p i e r r e u x e.a. , Le Théâtre devant la 
crise, Bruxelles, 1936). 

M. Torfs formuleert een voorstel 
om het grote publiek te bereiken 
zonder populistisch te worden. Vol-
gens hem zijn er twee tendensen in het 
publiek: de toeschouwers die belang-
stelling hebben voor degelijk traditio-
neel werk en de supporters van het 
moderne visuele experiment. Torfs wil 
beide tendensen verzoenen door een 
programmatie die de scherpe kantjes 
afrondt en beide partijen tevreden 
stelt. Deze "elk-wat-wils-politiek" zal 
het Nationaal Toneel zich later vaak 
eigen maken. 

Na de oorlog onderzocht een nieu-
we commissie (met Teirlinck als be-
langrijkste adviseur) de wenselijkheid 
van een Nationaal Toneel en besliste 
tot de oprichting ervan (1945). De 
KNS (Antwerpen) kreeg de opdracht 
in de provincie te gaan spelen, ook in 
Gent waar het gezelschap werd opge-

ETCETERA 21-22/88 6 


