
Carlos Tindemans se l ) e n Nederlands Toneel Gent. H e t 
- Foto Paul Van theater moest politiek vrij kunnen 

den Abeele w e r k e n , het moest sociologisch en 
artistiek zijn eigen plaats kunnen be-
palen. Voor een alternatief theater 
bleek er echter geen geestelijke ruim-
te te zijn. T 68 heeft de ommezwaai 
naar verdieping die het had gewenst, 
niet geprovoceerd. Carlos Tindemans 
betreurde dat al in 1971 in een artikel 
in het sindsdien verdwenen tijdschrijft 
Teater. 

Wat betekende T 68, als je er nu, 
twintig jaar later, op terugkijkt? "Een 
poging," antwoordt prof. Carlos Tin-
demans, "om te ontkomen aan de 
sleur en de conventie die op dat 
ogenblik op het officiële theater in 
Vlaanderen woog. Ik zeg met nadruk 
op liet officiële theater, o m d a t e r in he t 
midden van de jaren '60 nog geen 
vaste status was, in ieder geval geen 
waarmee kabinet en administratie uit 
de voeten konden, voor wat het semi-
professionele theater genoemd werd, 
en daarin werd het hele kamertoneel 
begrepen. Men kan zich dat op dit 
ogenblik wellicht niet zo goed meer 
voorstellen, maar het theater was toen 
een heel beperkt wereldje in de vele 
betekenissen van het woord, zeker 
ook wat getalsterkte betreft." 

Kamertoneel 
Tindemans herinnert aan de pio-

niersverdienste van het ontwerp van 
he t Nationaal Toneel van België, d a t in 
1945-1946 van de grond is gekomen, 
met minister Buisseret en Herman 
Teirlinck. In die opzet was voor 
Vlaanderen een nationale opdracht 
toevertrouwd aan de KNS, die Ant-
werpen en Gent moest bespelen, en 
met de meer prestigieuze produkties 
moest rondreizen. De KVS in Brussel 
van zijn kant had een lokale stedelijke 
opdracht. Ondertussen was het Rei-

om op deze manier in het bezit te 
komen van een professionele prak-
tijk." Sommige van deze kleine onder- i 
nemingen zijn mislukt en verdwenen, 
maar de wensdroom die zij hebben 
gekoesterd om naast de officiële ge-
zelschappen te gaan staan, heeft zich 
weten te concretiseren en dat heeft 
geleid tot een verregaande structurele 
wijziging in het Vlaamse theaterland-
schap, zegt Tindemans. 

Driehoek 
In de eerste helft van de jaren '60 

maakte minister Van Elslande, "al 
dan niet in een electorale stunt", dat 
het NTG kon ontstaan. Tindemans I 
vermoedt dat de inspiratie daartoe I 
voor een belangrijk deel van kabinets- I 
medewerker Alfons Van Impe kwam. I 
Hoe dan ook, er werd een driehoek I 
opgebouwd: de drie grotere steden 
van Vlaanderen zouden over een ei- I 
gen professionele voorziening be-
schikken en naast Antwerpen werd 
"een vorm zoniet van gelijkheid dan 
toch van gelijkwaardigheid" toege- I 
kend aan Brussel en Gent. 

De idee van een Nationaal Toneel, I 
die al slijtage vertoonde, werd uitge-
hold. Het begrip werd herleid tot "een 
soort toegevoegd adjectief bij een lo-
kale activiteit" en vervolgens werd het I 
Nationaal Toneel de facto opgeheven. 
Maar de drie gezelschappen, KNS, 
KVS en NTG, bleven overeind. Zij 
hebben nog steeds de reputatie van 
een soort monopolisme: "In ieder 
geval in de subsidiebehandeling of in 
de opvatting van hun graad van be- I 
langrijkheid hebben ze nog altijd een I 
streepje voor op een aantal andere I 
gezelschappen die momenteel toch 1 
ook als vol professioneel worden be-
schouwd." 

Naast de grote drie was er "zo'n 
onduidelijk, ongedefinieerd, statutair I 
los aan elkaar hangend geheel van 
kleine ondernemingen waarbij de wil I 
om theater te maken toch wel groter 
was dan het artistieke resultaat of het I 
artistieke vermogen." Het was een 
"situatie tussen hangen en wurgen". I 
De grote drie hadden "zonder enige 
twijfel voldoende begaafdheid om een | 
anderssoortige opvatting van theater 
voor te staan of door te drukken". Dat I 
had Bert Van Kerkhoven van 1963 af 
in Antwerpen potentieel aangetoond 
met zijn opvatting in de lijn van Jean 
Vilar en het Franse Théâtre National 
Populaire. "Ik zeg potentieel," preci-
seert Tindemans, "omdat zowel de 
pers als de gemeentelijke autoriteiten 
in belangrijke mate en in een erg korte 
tijd het grote elan waarmee Bert Van 
Kerkhoven van start is gegaan, lieten 
verzinken in zeg maar de weekpro-
dukties, waarbij het produktieplan be-
langrijker was dan het werken op een 
langere termijn of het werken aan een 
andere opvatting zowel binnen het 
gezelschap als van het theater op 
zich." 

Het perspectief was dood, "ook al 
was dat dan al maar zeer sporadisch 
opgetreden na deze vele jaren van 
toenemende lethargie." Toch was er 

zend Volkstheater tot stand gekomen 
met de opdracht de boer op te gaan 
naar de minder toegankelijke lokali-
teiten. 

In het begin van de jaren '50 is dan 
in verscheidene steden het kamerto-
neel ontstaan, allereerst in Gent waar 
geen eigen professionele theatervoor-
ziening meer bestond. Vanuit de To-
neelschool, erfenis van dr. Jan Oscar 
de Gruyter, is eerst onder de bena-
ming Toneelstudio '50 maar al vrij vlug 
door de lokaliteit die ze gevonden 
hebben, Arca genoemd, een theate-
ractiviteit op touw gezet die aanhang 
heeft gevonden en geleidelijk aan bui-
ten de grenzen van de eigen gemeente 
in Vlaanderen hoorbaar werd. 

Tegelijkertijd — het is nog altijd 
niet uitgemaakt of daar rechtstreekse 
relaties tussen bestaan dan wel of deze 
dingen volkomen los van elkaar tot 
stand zijn gekomen, zegt Tindemans 
— richtte Jan Walravens in Brussel 
het Kamertoneel op en kwam in Ant-
w e r p e n De Nevelvlek o p , e n het Thea-
ter op Zolder, e n d a a r n a het Neder-
lands Kamertoneel met Tone Brulin. 
Voorts ontstonden het Mechels Minia-
tuur Theater, Theater Antigone Koiliijk, 
d e Eksperimentele Werkgroep voor To-
neel in A n t w e r p e n , Toneel Vandaag in 
Brussel, Vertikaal in Gent, De Kone in 
Brugge, een groep in Vilvoorde, en 
nog enkele kleinere dingen. Het be-
langrijkste, voor Antwerpen toch, al-
dus Tindemans, was het Fakkeltheater 
"dat voor het eerst in Vlaanderen 
programmatisch een maatschappelij-
ke reflex in zijn repertoire wilde bren-
gen en in de jaren '60 daar ook in bleef 
slagen." 

Er begon dus iets te leven "waarbij 
het moeilijk is te onderscheiden in 
hoever het alleen maar een soort van 
adaptatie was van het aloude ama-
teurtheater, in de betere zin van het 
woord, dan wel of het een poging was 

18 ETCETERA 21-22/88 18 


