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bieden en later door het zg. mooie-
plaatjestheater dat complexere inhou-
den verteerbaar maakt in een aange-
name audiovisuele verpakking (de 
Tanghe-produkties) of door een ver-
fijning van de theaterkarikatuur 
(NTG, Lysistrata) of door het aantrek-
ken van een algemeen aanvaard 
schrijver (Hugo Claus). 

Het zijn stuk voor stuk verdienste-
lijke pogingen maar ze creëren geen 
toneelgemeenschap op structurele ba-
sis. Geleidelijk werd de sociale zen-
ding van het repertoiretheater inge-
ruild voor een meer commerciële aan-
pak. Het repertoire werd afgestemd 
op het consumptiegedrag van het 
abonnementenpubliek (MMT) en 
mocht die trend zich verder doorzet-
ten, dan worden de repertoiretheaters 
succesvol gerunde bedrijven, zoals het 
MMT zeker van hun economische 
functie, maar in het ongewisse wat 
betreft hun sociale en artistieke rol. 

De commerciële oplossing wordt 
g e s u g g e r e e r d in De Zichtbare Hand 
van de Leuvense professor P. De 
Grauwe. 

Schaf de subsidies af; niet de over-
heid moet beslissen wat goed theater 
is, maar het publiek zelf. (Welk pu-
bliek, kan men zich afvragen). Het 
theater is elitair, zegt De Grauwe, 
omdat de overheid op een niet-demo-
cratische en paternalistische manier 
beslist wat goed theater is. Precies 

hij helemaal visionair: er zal een nieu-
we god komen en die zal een samen-
scholing veroorzaken en wanneer die 
nieuwe samenscholing een "gemeen-
schap" of een "publiek" wordt, dan 
zal de derde geboorte van het wester-
se toneel een feit zijn. 

Misschien zoeken we het wat ver, 
maar er is een duidelijke parallel 
tussen de droom van Teirlinck en de 
recente P«/;-enscenering van De Tijd 
door Lucas Vandervost. Klonk de 
commentaar van I. Van Hove op 
Dionysos, de god van de eerste sa-
menscholing (eerste geboorte van het 
theater in Griekenland) nog bitter 
(Bacchanten, 1987), dan kon Vander-
vost slechts met moeite zijn sympathie 
voor Pan verbergen en zit hij op het 
einde van het stuk op één golflengte 
met de auteur Van Lerberghe, die het 
"Evohe Bacche, Pan est ressuscité" 
ten volle onderschrijft. Na een perio-
de van demystificatie is de drang naar 
nieuwe mythen groot, vooral bij De 
Tijd. Het lijkt een obsessie: een eigen 
god verwekken in de hoop een samen-
scholing te veroorzaken als voorbode 
van een nieuwe theatergemeenschap. 
Bij De Tijd is de prefiguratie van de 
nieuwe waarden aanwezig bij de Pan-
supporters en de zigeuners. De motor 
van de samenscholing is volgens Teir-
linck de paniek (naar Pan): "Ik wil 
wijzen op de voorafgaande noodzaak 
van een samenscholing, wil het dra-
matisch verschijnsel kunnen ontstaan. 
En zulke samenscholing wordt door 
de heilige paniek gewekt, die de ver-

Binden 
Welk theatraal feit kan spel en 

toeschouwers zo binden dat er een 
nieuwe gemeenschap uit groeit? 

Zeker niet de toneelcanon, de grote 
meesterwerken zoals De Gruyter 
eerst scheen te geloven. Ook niet 
Teirlincks "monumentaal toneel" dat 
een nieuwe speelstijl impliceert die 
moet inwerken op de retina en het 
gevoel van de toeschouwer, dat het 
publiek als "getal" moet bereiken. 
"Het publiek is de negatie van de 
eenling, het publiek is het getal dat de 
eenling heeft opgeslorpt en samen 
heeft gekoekt tot een getotaliseerde 
ontvankelijkheid, waaraan elke een-
ling een deel van zijn persoonlijkheid 
heeft opgedragen door er afstand van 
te doen." 

Mijlenver staat deze opvatting van 
wat Brecht bedoelde met zijn theater, 
nl. het kritische individu bereiken. 
Het idealistische ideeëngoed van 
Teirlinck e.a. is de publieksvisie van 
de repertoiretheaters tot nu echter 
blijven bepalen. Liever dan toe te 
geven dat ze theaters van de midden-
klasse zijn, hebben de A-gezelschap-
pen geprobeerd het grote publiek bin-

eerde god voor zich opeist." (Verz. 
werk, p. 306) Pan van Van Lerberghe-
De Tijd is op veel punten een ensce-
nering van Teirlincks droom. Maar de 
verwachting dat het theater zelf ge-
meenschapsvormend zal werken lijkt 
ons op z'n minst utopisch en naïef. 
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