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WAT HEET MARGINAAL THEATER?
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in het naoorlogse West-Europa
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Kon. Academie voor Schone Kunsten Antwerpen /

Sint Lucas Antwerpen / Universiteit Antwerpen

Wat betekent het zich in een culturele marge te begeven? Wat is de impact van zo
een beslissing? En vooral: hoe gaat dat in zijn werk? Dat er in de VS en Europa
tijdens de Koude Oorlog sprake is van ‘tegencultuur’, of liever, dat een grote
groep culturele actoren zichzelf systematisch begon te omschrijven met termen als
avant-garde, marge, contestatie, dissident, experimenteel en dergelijke meer, was al
een sociaal feit op het ogenblik dat Theodore Roszak de term in 1969 lanceerde
met zijn boek The Making of a Counter Culture. De term ‘marge’ wordt in die
gevallen erg zelfbewust aangewend. Er is niet zozeer sprake van een al maatschap-
pelijk of politiek gemarginaliseerde groep, maar eerder van een doorgaans door de
marginalen zelf in het leven geroepen, culturele periferie.

Sinds de introductie van grootschalige digitale corpora zoals Google Books
(gestart in 2004), waarin alle soorten en genres van boekpublicaties zijn vertegen-
woordigd, valt zo een observatie ook op een kwantitatieve manier te verifiëren.1

Kijken we alleen naar de Engelstalige en Franstalige publicaties van de twintigste
eeuw opgenomen in Google Books, dan komt al snel een duidelijke tendens naar
voren wanneer de evolutie in beeld wordt gebracht van uitdrukkingen als avant-
garde theatre, experimental theatre, fringe theatre, marginal theatre, théâtre d’avant-
garde, théâtre d’essai, théâtre expérimental, théâtre marginal en théâtre en marge. De
meeste van die termen worden pas na Wereldoorlog Twee geïntroduceerd, win-
nen dan aan populariteit, en raken rond 1968 definitief ingeburgerd. Ook wat
betreft de meer frequente uitdrukking marginal literature is dezelfde evolutie
merkbaar.

1. Google digitaliseerde de voorbije jaren niet minder dan 15 miljoen boeken en periodieken en maakt die
online beschikbaar en doorzoekbaar. Het bedrijf schat dat er in totaal zo’n 129 miljoen (unieke) boeken
gepubliceerd werden. Het corpus representeert ca. 10% daarvan en kan dus een representatieve steek-
proef genoemd worden. Frequenties van woorden en uitdrukkingen vallen te raadplegen op een pro-
grammatische wijze via de Google Book Search API, of op een visuele en meer toegankelijke wijze via de
Google Ngram Viewer. Kwantitatief cultuuronderzoek op basis van Google Books werd begin 2011
door Jean-Baptiste Michel en andere onderzoekers met de naam ‘culturomics’ bedacht (Michel et al.
2011).
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In de hedendaagse podiumkritiek en de theaterwetenschap echter is de term
marginaal theater nauwelijks nog te vinden. Drie steekproeven mogen dat toelich-
ten. Van het podiumkunstentijdschrift Etcetera, dat sinds 1983 wordt gepubli-
ceerd en toonaangevend was in de ontwikkeling van het kritische discours over
kunstenaars als Jan Fabre, Jan Lauwers, Jan Decorte of Anne Teresa De Keer-
smaeker, werden onlangs de eerste vijfentwintig jaargangen gedigitaliseerd door
het Platform Digital Humanities van de Universiteit Antwerpen.2 In het hele cor-
pus wordt niet meer dan driemaal melding gemaakt van termen als ‘marginaal
theater’ of ‘theater in de marge’. De vermelde kunstenaars mogen vandaag hele-
maal tot de theatercanon behoren, anno 1983 was dat beslist niet het geval. De
moeilijke situatie op vlak van subsidies waarin zij hun carrière moeten beginnen,
doet verwachten dat meer bijdragers van Etcetera een term als ‘marginaal’ inzetten
om dit werk te situeren en te evalueren. Ook in de krantendatabank Mediargus,
die artikels uit Vlaamse dag- en weekbladen vanaf 1998 doorzoekbaar maakt,
kunnen niet meer dan vier vermeldingen worden teruggevonden. Geen van deze
vermeldingen slaat bovendien specifiek op een bepaalde subgroep van makers of
activiteiten. Internationaal blijkt dat de uitdrukking ‘marginal theatre’ in de thea-
terwetenschappelijke tijdschriften hier en daar opduikt, maar steevast als syno-
niem voor ‘minority theatre’ wordt gebruikt:3 theater gemaakt door een reeds fei-
telijk gemarginaliseerde bevolkingsgroep, eerder dan door een groep die de naam
aanwendt om een marge te creëren. ‘Marginaal theater’ is daarom een interessante
term om van naderbij te onderzoeken. In tegenstelling tot termen als avant-gar-
detheater of experimenteel theater, die al snel een veel bredere betekenis kregen en
dus ook couranter werden gebruikt, bleef marginaal theater een term die specifiek
samenhing met de culturele evoluties in de nasleep van mei 1968, en daarna in
onbruik raakte.

2. Zie: http://theater.ua.ac.be/etc.
3. In de afdeling Performing Arts van de tijdschriftendatabank JSTOR zijn vier academische artikels te vin-

den die dateren van na 1990 en de term ‘marginal theatre’ (in de betekenis van ‘minority theatre’) aan-
wenden.
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Deze observatie wil ik in de volgende bijdrage van naderbij onderzoeken aan
de hand van een aantal concrete documenten waarin marginaal theater een
belangrijke rol speelt. Ik koos met name voor documenten die werden gepubli-
ceerd binnen de context van twee welbepaalde casussen, een colloquium en een
themanummer van een tijdschrift. Dit betekent telkens dat meerdere auteurs bij-
droegen tot de documenten, en dat ze op een voldoende breed forum verschenen
om een groot publiek te kunnen bereiken.

Mijn eerste casus is de collectie artikels die in de pers verschenen naar aanlei-
ding van het colloquium ‘The Marginal Theatre: Intentions and Effectiveness’,
dat georganiseerd werd door regisseur Franz Marijnen in oktober 1973 in
opdracht van PROKA, en plaatsvond in de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten te Gent (met aansluitend voorstellingen in de Zwarte Zaal). Mijn tweede
casus is Qu’est qu’un théâtre marginal en France, het vierde nummer van Le théâtre,
een tijdschrift in boekvorm dat werd uitgegeven door avant-garde-auteur Fer-
nando Arrabal bij Christian Bourgeois te Parijs. Dit themanummer verscheen in
1970.

Aan de hand van deze casussen wil ik aftoetsen hoe de uitdrukking ‘marginaal
theater’ functioneerde binnen het naoorlogse theaterdiscours in West-Europa, en
in het bijzonder de scherpere toon die hoorbaar wordt in het kielzog van de als
gefaald gepercipieerde studentenrevolte van mei ‘68. Waar kwam de noodzaak
vandaan om een dergelijke term te introduceren? Waarom wilden makers en cri-
tici nadrukkelijk een marge en een mainstream afbakenen? Hoe reëel was het
onderscheid tussen marge en centrum? Werd de term door de culturele actoren
zelf als een geuzennaam gebruikt, of niet? Functioneert de marge dus wel of niet
als een discursief habitat, een soort linguïstische en mentale ruimte die toelaat om
de eigen activiteiten tegenover zichzelf en anderen te legitimeren?

Avant-garde-instituties

Alvorens de documenten zelf te analyseren wil ik beknopt schetsen binnen welke
context ze werden gepubliceerd. Een discours vanuit vogelperspectief bekijken,
zoals hierboven gebeurde, is nuttig om een overzicht te krijgen. De betreffende
documenten functioneerden echter ook binnen een welbepaalde sociale context,
binnen een netwerk van critici, auteurs en theatermakers. Betekenisvol is verder
dat deze context voor de beide casussen overlapt. Zo komen de vertegenwoordi-
gers van het marginale theater zelf in beeld, ook al is niet iedereen het eens met
die naamkeuze.

Uitgenodigde sprekers op het colloquium ‘The Marginal Theatre’ waren
onder meer Ellen Stewart van het experimentele theaterhuis La MaMa (New
York), regisseur Max Stafford-Clark van het Traverse Theatre in Edinburgh, Rit-
saert ten Cate van het Amsterdamse Mickery Theater, en de Vlaamse regisseur
Franz Marijnen, die bij Jerzy Grotowski in Polen had gestudeerd en na een drie-

CLW2013.5.book  Page 32  Thursday, October 3, 2013  2:55 PM



WAT HEET MARGINAAL THEATER?

CLW 5 (2013) 33

jarig verblijf als lesgever in de VS het gezelschap Camera Obscura had gesticht.
Uit documenten uit het PROKA-archief blijkt dat Marijnen aanvankelijk ook
andere toonaangevende vertegenwoordigers uit het experimentele theater in de
VS en Europa had aangeschreven, zoals Andrei Serban, Charles Marowitz, Peter
Stein, Jérôme Savary en Jerzy Grotowski.4 Verdere details over de sociale context
van het colloquium zijn te vinden in het programma van de voorstellingen die
aansluitend in Gent worden getoond. Die komen vooral van Poolse gezelschap-
pen (Teatr STU, Teatr 77) en het Schotse Theatre 7:84.

Wat zou de geïnformeerde theaterbezoeker elders recent gezien kunnen heb-
ben, wanneer hij zich in oktober 1973 naar het colloquium begaf? Hét theater-
evenement uit die periode is uiteraard Mistero Buffo, waarvan de nieuw opgerichte
INS (Internationale Nieuwe Scène) vanaf 1972 voor afgeladen volle zalen hon-
derden opvoeringen geeft. Het spektakel toont scènes uit een alternatief, links
evangelie, op basis van een script van Dario Fo, verwezenlijkt met technieken
zoals farce, koorzang en talrijke ‘volksliederen’ door Wannes Van de Velde in het
Antwerps dialect geschreven. Maar ook andere jonge theatergroepen zijn het pad
van het engagement ingeslagen. De acteurs van de ontbonden Werkgemeenschap
van de Beursschouwburg hebben zich verenigd tot Het Trojaanse Paard, dat stuk-
ken opvoert die zowel op nationaal als internationaal vlak een subversieve toon
aanslaan. De titels van hun producties spreken voor zich, bijvoorbeeld Het Tro-
jaanse Paard of de stuitbare opgang van Viktor De Brusseleire (1970), Leve het gewin,
we stikken erin (1971) en Vietnam ‘72 (1972). Ook opmerkelijk begin jaren
zeventig zijn de sterk fysiek geïnspireerde producties van het Théâtre Laboratoire
Vicinal, waaraan Marijnen nog als coach had meegewerkt, zoals Real Reel (1971)
of Chaman Hooligan (1973). Globaal genomen situeert het colloquium zich dus
duidelijk in het progressieve theatermilieu van de vroege jaren zeventig, zowel wat
betreft het politiek geëngageerde aspect als de zoektocht naar een nieuwe, fysieke
en ritualistische theatertaal.

Soortgelijke referenties bepalen het kader van Qu’est qu’un théâtre marginal en
France (1970). Toonaangevend is daar Le Grand Magic Circus et ses animaux
tristes, het gezelschap van diezelfde Jérôme Savary die ook voor het Gentse collo-
quium een uitnodiging zal ontvangen. Hij levert een satirisch opgesteld pro-
gramma voor het komende seizoen, dat meteen komaf maakt met een aantal cli-
chés van het experimentele theater (zoals het gebruik van naakt en het
‘gegarandeerd goede geweten na afloop van de voorstelling’) (Savary 1970: 38).
Ook de andere gezelschappen vermeld in de bijdragen van dit boekje behoren
duidelijk tot het politieke – of ‘vormingstheater’, meestal met komische inslag en/
of gebruikmakend van middelen geassocieerd met volkstheater, zoals poppenspel,
farce en circus. Opmerkelijk is het internationale veld dat bestreken wordt. Er

4. Zie de volgende ongetitelde documenten uit het PROKA-archief: lijst met genodigden voor het panelde-
bat; brief van Marijnen aan Andrei Serban; brief van Marijnen aan Jérôme Savary; brief van Marijnen aan
Jerzy Grotowski (9 mei 1973).
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wordt melding gemaakt van auteurs en regisseurs uit de Franse avant-gardistische
milieus, zoals Jorge Lavelli, Jean Genet of Arrabal, maar ook van heel wat Ameri-
kaanse groepen. Daarbij is er naast het voor de hand liggende Living Theatre ook
aandacht voor het Bread and Puppet Theatre (Peter Shumann), het Open Thea-
tre, de San Francisco Mime Troupe, het Teatro Campesino (Luis Valdez) en heel
wat Afro-Amerikaanse gezelschappen. Ten slotte zijn er ook enkele verrassingen
uit de wereld van de beeldende kunst, die eerder naar de kant van de happening
of performance art neigen, zoals Ben Vautier en Carolee Schneemann.

Het rijke internationale netwerk dat schuilgaat achter zowel het Gentse col-
loquium als het Parijse themanummer, is eigenlijk een fundamenteel kenmerk
van de niet-conventionele podiumkunsten in de periode na 1968. Betrekkelijk
snel wordt een circuit van ‘avant-garde-instituties’ uitgebouwd van kleine theater-
huizen en festivals die zich expliciet richten op het experimentele theater. Het
omvat in de Lage Landen onder meer Mickery Theater, PROKA, Théâtre 140 en
later ook Kaaitheater; in Groot-Brittannië het Edinburgh Fringe Festival; in
Frankrijk het Festival van Nancy. Ook in de beeldende kunst wordt op datzelfde
moment een wijd vertakt netwerk voor avant-gardekunst uitgebouwd. Daar ont-
staat het deels op eigen kracht vanuit kunstenaarscollectieven, zoals in het geval
van de ‘anti-galeries’: in Antwerpen zijn dat Wide White Space, A379089,
Ruimte Morguen, Ruimte Z, Club Moral, Vacuüm voor Nieuwe Dimensies,
Today’s Place, of Montevideo; in Brussel Galerie MTL; in Aalst New Reform.
Het zijn deze plekken die de basis zullen vormen voor het steeds dichter bij de
mainstream aanleunende netwerk van de kunstencentra, die het West-Europese
landschap van de jaren tachtig en negentig zullen typeren.

De documenten over marginaal theater die concreet geanalyseerd worden in
het vervolg van deze bijdrage, moeten dus gezien worden tegen de achtergrond
van een toenemende aanvaarding en integratie van avant-gardekunst. Niet langer
zijn avant-gardegroeperingen veroordeeld tot sociale marginalisering, zoals nog
het geval was geweest voor de vooroorlogse (‘historische’) avant-gardes, die zich
grotendeels kenbaar moesten maken via eigen publicaties en subversieve acties in
de openbare ruimte. De naoorlogse avant-garde krijgt, zij het met vallen en
opstaan, een structurele inbedding in de laatmoderne samenleving.

Wat heet marginaal theater?

‘Marginaal’ lijkt dus, vanuit die context bezien, een erg problematisch label voor
de experimentele podiumkunsten van de vroege jaren zeventig. In hoeverre is het
dus gerechtvaardigd om het gebruik van de term ‘marginaal theater’ op te vatten
als een legitimering van de nieuwe theaterpraktijk? De ambiguïteit die in die uit-
drukking schuilt, komt in de documenten op talrijke plekken naar voren. Eerst
zal ik de analyse aansnijden vanuit de casus van het Gentse colloquium en daarna
de overgang maken naar Qu’est qu’un théâtre marginal en France.

CLW2013.5.book  Page 34  Thursday, October 3, 2013  2:55 PM



WAT HEET MARGINAAL THEATER?

CLW 5 (2013) 35

De krantenkoppen die kort na The Marginal Theatre: Intentions and Effecti-
veness verschijnen, laten er weinig twijfel over bestaan; de aanwezigen kunnen het
niet eens worden over de relevantie of zelfs maar de betekenis van het marginaal
theater.

Geen teater is marginaal (De Roeck 1973)

‘Marginaal toneel’: definitie gezocht maar niet gevonden (Anoniem 1973)

Marginaal theater is het niet (Meert 1973)

Le théâtre marginal existe-t-il? (De Decker 1973)

La difficulté de définir le mot “marginal”… (M.D. 1973)

Diezelfde woordenstrijd valt ook onmiddellijk op in de (erg summiere) notulen
van het colloquium. Sprekers als Ellen Stewart verzetten zich met klem tegen een
concept als ‘marginaal theater’ omdat het een zelfmarginalisering impliceert, ter-
wijl het hier net gaat om een herontdekking van het ‘eigenlijke’ (niet-gedegene-
reerde) theater. ‘There are only marginal people who are not conversant with the
cosmic happening all over the world. There is no marginal theatre’ (PROKA-
archief 1973a). Marijnen sluit zich hierbij aan wanneer hij de taak van de criticus
als volgt definieert: ‘And a critic should be like a drum in Africa reaching the dee-
pest parts in the forest and informing us that something is happening’ (PROKA-
archief 1973c).

Terwijl de definitie van ‘marginaal theater’ dus omstreden is, geldt dat veel
minder voor de sociale semantiek van het begrip – wie of wat er in de praktijk mee
wordt aangeduid. Al uit de openingsvragen van moderator Carlos Tindemans
(docent theaterwetenschap aan de UIA in Wilrijk) blijkt dat de titel van het col-
loquium eerder als een vraag moet gelden dan als een wezensbepaling. Het gaat er
niet om het marginale theater te definiëren, zo stelt Tindemans. Veeleer moet
men de debatten opvatten als een poging om de ‘impulsen’ van het marginale
theater – en iedereen is het er blijkbaar over eens wie of wat onder dat etiket valt
– in kaart te brengen (PROKA-archief 1973a).

Die vanzelfsprekendheid is ongetwijfeld gelieerd aan het brede maar hechte
circuit van avant-garde-instituties dat hierboven besproken werd. Dus ‘men weet
wie men is’, en dat wordt ook nadrukkelijk gearticuleerd. Uitdrukkingen die dat
netwerk aanduiden, zoals ‘marginaal theater’, worden op een zelfbewuste manier
gehanteerd. Wat hierboven uit het vogelperspectief bleek, was toen al algemeen
aanvaarde kennis:

Ellen Stewart ziet “La Mama” allerminst als marginaal, maar integendeel als levend in de
kern zelf van het teater. Nu kan men vragen hoe het teater dat hier bedoeld wordt moet
genoemd worden: liever experimenteel, alternatief teater, avant-garde, underground, labo-
ratoriumteater? (Verreyt 1973)

Het ‘andere’ theater, dat tijdens dit colloquium ook bedacht werd met naampjes als ‘alter-
natief’, ‘maagdelijk’, ‘experimenteel’, ‘fringe’, ‘avant-garde’, ‘guerilla’. (De Roeck 1973)
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Dezelfde tendens is merkbaar in de bredere theaterpers van begin jaren zeventig.
In het voorjaar van 1973, op hetzelfde moment dat Marijnen de voorbereidingen
treft voor het Gentse colloquium, geeft Roger Arteel een nummer uit van het cul-
turele tijdschrift Vlaanderen met als thema ‘Theater en engagement na ‘50’. De
openingsbladzijde geeft een overzicht van alle mogelijke termen uit het semanti-
sche veld van niet-conventioneel theater:

avant-garde toneel – documentair theater – ritueel theater – workshop – studio – agitprop
– absurd theater – fysisch theater – creative drama – episch drama – vervreemding – straat-
toneel – vormingstheater – geëngageerd theater – arenatoneel – marginaal theater –
bewustmakingstheater – kamertoneel – café-theater – bewegingstheater – panisch theater
– ontspanningstheater – volkstheater – psychodrama (Arteel 1973)

Opnieuw is dit een wezenlijk verschil met de historische avant-garde uit de eerste
helft van de twintigste eeuw, die niet een even sterk gearticuleerd bewustzijn van
zichzelf als avant-garde had. Wat zegt die zelfbewuste omgang met etiketten zoals
‘alternatief’, ‘avant-garde’, ‘experimenteel’ of ‘marginaal’? In het slotstuk van mijn
analyse wil ik betogen dat binnen dat discours een inherente zelfontmaskering
werkzaam is, wat ik zal verbinden met voorbeelden uit de tweede gevalstudie.

Vandaag ligt het voor de hand om met een ‘ontmaskerende’ blik naar het
avant-gardediscours te kijken. Daarmee situeren we ons op een standpunt na het
einde van de avant-gardes (Mann 1991). We ontwaren én doorprikken in dat dis-
cours onmiddellijk een naïeve tegenstelling tussen een hegemonisch centrum van
de cultuur enerzijds en een subversieve marge anderzijds. Dat leidt zonder omwe-
gen naar de typische avant-gardistische logica van provocatie en transgressie van
bestaande culturele normen. In ons achterhoofd verbindt een ononderbroken lijn
de serate van de futuristen aan de vooravond van Wereldoorlog Eén – waarbij ze
een zo breed mogelijk publiek schoffeerden met nonsenscomposities, aanstootge-
vende manifesten en ‘lawaaitoonmachines’ (intonarumori) – met de naaktheid en
het ritualistisch geweld van heel wat happenings en experimenteel toneel tijdens
de jaren zestig en zeventig. Die twintigste-eeuwse lijn laat zich even goed door-
trekken naar hedendaagse, bewust aanstootgevende kunst, zoals pakweg Dennis
Tyfus’ installatie Gargles from Ipanema, die in oktober 2011 verwijderd werd uit
de videobiënnale Contour in Mechelen.5

Inderdaad is die naïeve logica van de ‘gevaarlijke kunst’ sterk aanwezig in het
discours omtrent marginaal theater. In het linkse en Vlaamsgezinde weekblad De
Nieuwe wordt het Gentse colloquium door Frans Verreyt onmiddellijk in die ter-
men gekaderd: ‘Het teater waaraan Proka aandacht schonk, is van het soort dat
de neokapitalistische maatschappij, telkens wanneer ze repressief wenst op te tre-

5. Tyfus liet in het station Mechelen-Nekkerspoel een video zien van een oudere dame die sensueel danste
op de tonen van (een vervormde, tragere versie van) de bossanovahit Girl from Ipanema. Vanwege talrijke
negatieve reacties besliste de NMBS om het kunstwerk te verwijderen, drie dagen voor de sluiting van
Contour 2011.
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den, onmiddellijk uitschakelt’ (Verreyt 1973). Het zou evenwel oppervlakkig zijn
om te stellen dat dit de enige tendens is in de berichtgeving. Uit nadere analyse
blijkt juist dat in het naoorlogse avant-gardediscours ‘altijd al’ het bewustzijn van
de ontmaskering aanwezig was. De gevaarlijke kunst was reeds geneutraliseerd en
in een marge ondergebracht; men ‘was al ontmaskerd’. Terwijl het naoorlogse
avant-gardeproject gerealiseerd werd, ging het in de hoofden van de makers al ver-
gezeld van het bewustzijn van de recuperatie. Zij konden niet anders dan rekening
houden met het feit dat uitgerekend de naoorlogse burgerlijke welvaartsstaat,
gefundeerd op een kapitalistisch Wirtschaftswunder, de mogelijkheidsvoorwaar-
den bood om een authentieke marge te bewonen. Het resultaat van die tegenstrij-
dige krachten is, hoe kan het ook anders, een kunst en een discours van het onge-
mak, zoals moderator Carlos Tindemans aan het begin van het tweede paneldebat
aangeeft:

Even if we concede that the impact of theatre on society as a whole is marginal, we may
further the suggestion that the basic impulse behind the marginal theatre is a kind of social
uneasiness. If the theatre can be an instrument to voice this uneasiness, shouldn’t we look
how it can be brought to its maximum effect. (PROKA-archief 1973b)

Ook in het themanummer Qu’est-ce qu’un théâtre marginal en France is het dit
‘geëngageerd-ontmaskerd’ bewustzijn dat de hoofdtoon voert. Er wordt een
avant-garde hoorbaar die de spot drijft met zichzelf én tegelijk het klassieke dis-
cours van de subversieve kunst voortzet. Onnavolgbaar is de satirische toon van
de ‘Catalogue hiver printemps 1970’, die het Grand Magic Circus van Jérôme
Savary als bijdrage levert. Enkele uittreksels zijn al illustratief:

N° 8: Ode au printemps – Dix jeunes gens nus courent dans votre jardin, en lançant des
fleurs. Complet avec flûtiste et chœurs. 1000 F

(…)

N° 13: Spectacle de théâtre d’avant-garde dit “théâtre en marge”. Avec:

Symbologie judéo-chrétienne.

Lamento collectif sur:
– La guerre au Viet-nam;
– Logements pour les pauvres;
– La pollution athmosphérique;
– La justice;
– La liberté;
– L’égalité;
– La fraternité;
– L’amour;
– L’affaire Ben Barka;
– La guerre au Tchad;
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– L’affaire palestinienne;
– Les barricades de Mai;
– Le massacre de Milan;
– Courte évocation des camps de concentration;
– La délinquence juvénile.

Avec, à l’entracte: signature d’une pétition pour la libération de Régis Debray.

DEUX HEURS DE SPECTACLE INTENSE. BONNE CONSCIENCE GARANTIE A LA SORTIE.
Spécial pour maison de la culture et grands festivals (remboursé à 80% par le ministère des
affaires culturelles). 15000 F (Savary 1970: 36-38)

Een avant-garde die met zichzelf de spot drijft, én tegelijk blijft geloven in en
zorgt voor de continuering van het project van de avant-garde: dat is de reële kern
van de tegencultuur van de jaren zestig en zeventig.

Het ongemak maximaliseren

Samenvattend meen ik te kunnen spreken van een ‘reële’ kern van de tegencul-
tuur, omdat de concrete politieke en sociale omstandigheden er op wijzen dat de
tegencultuur niet louter een zelf gecreëerd en cultureel fenomeen was, maar op
bepaalde momenten ook een maatschappelijke marginalisering opriep. Een term
als ‘repressief optreden’ krijgt zo wel degelijk betekenis en illustreert de vitaliteit
van het concept avant-garde. Die repressie was in een aantal gevallen hoogst tast-
bare realiteit. Denk aan de veroordeling van Hugo Claus wegens zedenschennis
door de rechtbank van Brugge, in juni 1968, vanwege de opvoering van Mas-
scheroen, waarin drie naakte acteurs de Heilige Drievuldigheid uitbeeldden. Een
jaar later werd de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg hardhandig door
de Brusselse politie uit het theater verdreven na een protestactie die door de Raad
van Beheer van die schouwburg niet gesmaakt werd. Op de Olympische Spelen
van München in 1972 werd na de moord op de elf Israëlische atleten een alge-
mene lockdown ingesteld, die ook de sluiting van de zogenaamde Spielstraße met
zich meebracht, een soort cultureel festival in de marge van de Spelen, waaraan
avant-gardistische straatkunstenaars (zoals het Grand Magic Circus, de Japanse
groep Tenjo Sajiki en de City Street Theater Caravan uit New York) deelnamen.
In België zou het nog twee jaar duren voor experimentele of geëngageerde groe-
pen ook maar de mogelijkheid kregen om subsidies aan te vragen, onder het
nieuwe theaterdecreet van 1975.

Elk van deze gegevens versterkte de perceptie van een politiek bewuste groep
kunstenaars dat de ‘neokapitalistische maatschappij’ inderdaad, ‘telkens ze repres-
sief wenst op te treden’, deze groep kon viseren en ‘uitschakelen’. In oktober 1973
leek mei ‘68 dichterbij dan ooit. Er zijn dan ook opvallend veel echo’s van Frans
Verreyts mening aan te treffen in de casusdocumenten. Bij het einde van het col-
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loquium nam Marijnen het woord en vroeg, ‘zélf met tranen in de stem, de weinig
mensen in dit land die nog écht theater willen maken, zich niet te laten muilban-
den door de kortzichtigen’ (Verhoye 1973). Ook Tindemans’ oproep om de
‘uneasiness’ die het theater kan vertolken te maximaliseren, sluit daarbij aan. En
in Qu’est-ce qu’un théâtre marginal en France had Dominique Nores beknopt de
inzet van het naoorlogse engagement geformuleerd als het ontmaskeren van de
repressieve tolerantie: ‘Serait politique tout ce qui contraindrait les fonctions de
contrôle à quitter leur faux visage de tolérance’ (Nores 1970: 25).

‘Marginaal theater’ is een etiket dat op het eerste gezicht té makkelijk in het
typische avant-gardediscours past. Dat discours blijkt zijn eigen ontmaskering en
zelfkritiek in zich te dragen, zelfs al te vooronderstellen. De sprekers van dat dis-
cours zijn zich ten volle bewust van de ‘repressieve tolerantie’ van de naoorlogse,
kapitalistische samenleving. Maar ónder die zelfkritiek zit wel degelijk ook een
bewuste herneming van het avant-gardediscours. De betekenis die ‘subversief’ of
‘politiek’ theater dan krijgt, is die van ontmaskering van de repressieve tolerantie
of het aanwakkeren van ‘the basic impulse of social uneasiness’.
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