
MAG HET OOK ZONDER KLEREN?

Het naakte lichaam in het Antwerpse en Gentse stadstheater 

(1967-2007)

Scriptie neergelegd door Wendy Schelfaut tot het behalen van de graad 
van Licenciaat in de Kunstwetenschappen

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE
OPLEIDING KUNST-, MUZIEK- EN THEATERWETENSCHAP 

OPTIE THEATERWETENSCHAP
ACADEMIEJAAR 2006-2007

PROMOTOR: 
PROF. DR. CHRISTEL STALPAERT

COMMISSARISSEN: 
DRS. ELS DEGRYSE 

& DRS. FREDERIK LE ROY





Woord vooraf

Het schrijven van dit thesisonderzoek was een werk van lange adem, dat ik niet zou hebben over-

leefd zonder de uiterst bereidwillige hulp van velen.

Allereerst wil ik mijn promotor, prof. dr. Christel Stalpaert, bedanken voor de vele aanwijzingen, 

correcties en tips die ze mij tijdens deze zoektocht gaf. Met haar hulp kon ik ook waardevolle boe-

ken lezen die in geen enkele bibliotheek beschikbaar waren. Ook de vele bijsturingen die ik tijdens 

dit proces maakte, vonden plaats onder haar goedkeurend oog.

Daarnaast ben ik ook veel dank verschuldigd aan mijn copromotor, drs. Els Degryse van de Uni-

versiteit van Groningen. Hoewel de afstand tussen Gent en Groningen maar liefst 400 kilometer 

bedraagt, kon ik steeds via e-mail bij haar terecht. Els Degryse studeerde af aan de Universiteit van 

Antwerpen met een thesis over het naakte lichaam bij Jan Decorte en breidt dit onderzoek naar het 

naakt nu verder uit in haar doctoraatsstudie. Zij was dan ook de uitgelezen persoon om me bij dit 

onderzoek mee te begeleiden. Dankzij haar goede raad en kennis ter zake kon ik een duidelijker 

afbakening maken van dit onderzoek, wat natuurlijk onontbeerlijk is.

Buiten de universiteitsmuren wil ik ook Fabienne Arras van Het Toneelhuis en Yvonne Peiren 

van het NTGent bedanken. Zij stelden telkens het archief voor mij open, waardoor ik voor mij 

waardevolle en interessante documenten op het spoor kwam. Ik wil mevrouw Arras en mevrouw 

Peiren ook bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij stelden door archiefmateriaal uit te lenen. 

Bovendien kon ik ook op hen rekenen voor het ter beschikking stellen van dvd-materiaal van de 

onderzochte voorstellingen. Bedankt ook aan de enthousiaste stagiaire van mevrouw Peiren, die 



steeds opnieuw haar best deed om al mijn vragen te beantwoorden en die me wegwijs maakte in 

het archief.

Tijdens het hele scriptieproces heb ik ook steun gekregen van velen. Van onschatbare waarde waren 

de aanmoedigingen die ik door dik en dun kreeg van Matthias. Hij was zelfs bereid mij het werk 

lichter te maken door in te staan voor de vormgeving van deze scriptie. Daarnaast blijf ik Mia eeu-

wig dankbaar voor de strenge maar rechtvaardige correcties van mijn taalgebruik. Ook mijn ouders 

hebben me steeds gesteund, zelfs toen ik vanwege het vele werk weken aan een stuk op mijn kot 

bleef.

Ik putte verder steeds weer nieuwe moed uit de gesprekken met andere thesisstudenten. Daarom: 

bedankt Lies, Sien, Nele, Frauke en Rozelien voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse steun. Om 

deze woorden van dank af te sluiten, wil ik ook Els, Nathalie, Annelies, Evi en Erik niet vergeten. 

Zij zorgden geregeld voor de nodige ontspanning, wat ook in drukke thesistijden een noodzake-

lijke deugd blijft.
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Inleiding

“Some day, perhaps, a new moral reformer, a great apostle of 
purity, will appear among us, having his scourge in his hand, 

and enter our theatres and Music halls to purge them. It is not 
nakedness he will chase out, it will more likely be clothes.” 

– Havelock Ellis[1]

Sinds het naakte lichaam in 1967 haar opwachting maakte op de Vlaamse scène, palmde het 

mondjesmaat een groot deel van de Vlaamse theaterzalen in. Toch ging dat niet vanzelf. Mas-

scheroen van Hugo Claus kreeg bij de opvoering in december 1967 nog heel wat tegenwind, 

zodat de voorstelling slechts één opvoering kende. In de jaren zeventig maakte het politieke theater 

het mooie weer in Vlaanderen en daar kwam weinig naakt bij kijken. Maar tegen het begin van 

de jaren tachtig stond een nieuwe lichting theatermakers op, die er meteen ook een andere visie 

op nahield en die het naakte lichaam van de acteur voorgoed een plaats gaf op het podium. Deze 

stroom van vernieuwers was een ware verademing voor het Vlaamse theater, dat zich meteen ook 

internationaal op de kaart zette. En toch leken de stadstheaters niet mee te willen gaan in deze golf 

van veranderingen.

Dit thesisonderzoek spitst zich dan ook toe op de ontwikkeling van de naaktheid, op de scène en 

daarbuiten, met een focus op twee van de drie grote Vlaamse stadstheaters: het NTG(ent) en de 

KNS/Het Toneelhuis.

[1]  LANGDON-DAVIES, John, The Future of Nakedness, New York, Harper and Brothers, 1928, p. 4.
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Het eerste hoofdstuk is beperkt, maar bedoeld om de lezer een helder overzicht te geven van de 

ontwikkeling van het (naakte) lichaam, door de eeuwen heen. Na een cultuurhistorisch onderzoek, 

bekijken we de aanwezigheid van het naakt in de plastische kunsten en in het theater. Zo staan 

we onder meer stil bij het onderscheid tussen naakt en bloot, dat door een aantal auteurs gemaakt 

wordt om het verschil aan te duiden tussen het geïdealiseerde lichaam in de kunsten – dat met naakt 

wordt aan geduid – en het lichaam zonder kleren, waarbij elke idealisering wegvalt – het bloot 

dus. Het is duidelijk dat vooral het moderne theater geen verbloeming wil zijn van het lichaam 

dat getoond wordt en dat het ‘blote’ lichaam[2] hier de overhand neemt. De belichting staat niet ten 

dienste van de verfraaiing van het lichaam, maar van de juiste weergave ervan.

In de plastische kunsten is het lang anders geweest: het lichaam werd er als een ideaal voorgesteld, 

waaraan het publiek zich kon spiegelen, zonder te vergeten dat dit ideaal onbereikbaar was. Maar 

het was net de aanblik van dit niet te evenaren lichaam dat het genot verhoogde. Toch kwam ook 

hier stilaan een bevrijding van het lichaam, met de ‘Olympia’ van Edouard Manet als voorzet.

Na deze ietwat ruwe schets[3] gaat dit onderzoek dieper in op de Vlaamse context. Bij ieder de-

cennium onderscheiden we een algemene context, om daarna afzonderlijk de gebeurtenissen bij 

het NTG en de KNS/Het Toneelhuis te bekijken. Uiteraard wordt in dit geschiedenisverhaal veel 

aandacht besteed aan het naakte lichaam op de scène, maar tegelijk zal de lezer opmerken dat de 

ontklede acteur lang is geweerd uit de stadstheaters of dat zijn aanwezigheid ook duidelijk uit de 

schijnwerpers gehouden werd. Zo stond er in het Gentse stadstheater al sinds de beginjaren af en 

toe een voorstelling geprogrammeerd waarin een acteur – vaak slechts een deel van – zijn lichaam 

ontblootte. Toch worden deze feiten niet vermeld in lustrumboeken, programmaboekjes of zelfs 

krantenartikels, waardoor ik mij moest baseren op de enkele feiten waarover wel bronnen bestaan.

Dit hoofdstuk vangt aan bij de jaren zestig, aangezien Hugo Claus het in 1967 voor het eerst aan-

durfde om drie naakte, mannelijke acteurs op het podium van het Vierde Experimenteel Festival 

in Knokke te doen verschijnen. Dat ging echter niet onopgemerkt voorbij: Claus werd gedagvaard 

wegens schending van de openbare zeden. Het lijkt ons dan ook zinvol verder in te gaan op de 

context van de jaren zestig in België en Vlaanderen. Claus zelf liet zich een jaar later nogmaals op-

merken met de publicatie van T 68. Samen met Alex Van Royen en Carlos Tindemans ijverde Claus 

hierin voor de oprichting van een nieuw gezelschap dat op een doortastende, verfrissende manier 

met het repertoire zou kunnen omgaan, zonder al te veel afhankelijk te zijn van bestuursraden of 

machten van hogerhand. De auteurs pleitten niet zozeer voor een grotere naaktheid op de scène 

[2]  Het verschil tussen naakt en bloot is vooral geldig in de analyse van de beeldende kunsten. In het 
postdramatische theater, dat de kern uitmaakt van dit thesisonderzoek, laat strikt gezien enkel het ‘blote’ 
lichaam zich gelden. Voor een verruiming van de woordenschat gebruik ik de termen naakt en bloot in de 
analyse van het stadstheater als synoniemen.

[3]  Het zou ons te ver leiden om het naakte lichaam door de eeuwen heen in detail te bespreken.
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– hierover wordt zelfs met geen woord gerept. Toch is duidelijk dat men zich vooral niet de mond 

wilde laten snoeren door de op dat moment heersende conventies binnen het theater.

In de jaren zeventig wordt vooral het politieke theater van naderbij bekeken, terwijl ik in de jaren 

tachtig aandacht zal hebben voor de nieuwe lichting jonge theatermakers, die ook nu nog actief 

zijn binnen het theater.

De keuze voor het Antwerpse en Gentse stadstheater – en dus niet voor het Brusselse – is geen 

toeval. Niet alleen zou een bijkomende, Brusselse, arm deze thesis te omvangrijk maken, boven-

dien zijn tussen Gent en Antwerpen in de loop der jaren een aantal banden ontstaan. Zo bespeelde 

het Antwerpse gezelschap – na het opdoeken van het stadstheater in Gent – vele jaren de Gentse 

schouwburg aan het Sint-Baafsplein in een draaischijfsysteem. Ook de regisseurs die in het derde 

hoofdstuk verder aan bod komen – Luk Perceval en Johan Simons – hebben voor beide gezelschap-

pen gewerkt. Perceval was regelmatig gastregisseur bij het NTG, terwijl Simons een keer instond 

voor een coproductie tussen Het Toneelhuis en zijn ZT Hollandia-groep. Dat leidde tot de voor-

stelling De Leenane Trilogie.

Daar waar de banden in de loop der jaren stilaan vervaagden, werken het NTGent en Het Toneel-

huis tegenwoordig weer nauwer samen. Zo was er in het seizoen 2006-2007 in beide huizen een 

week waarin respectievelijk het Gentse of Antwerpse huis een aantal voorstellingen bracht. Zo kan 

de Gentse of Antwerpse toeschouwer kennis maken met wat er in een ander stadstheater gebeurt, 

zonder zich hiervoor extra te moeten verplaatsen. Het draaischijfsysteem wordt dus terug opgeno-

men, maar in een nieuw jasje gestoken.

Met de komst van Luk Perceval en Johan Simons naar de stadstheaters, werden de deuren wijd open 

gezet voor nieuwe invloeden. Ook het naakte lichaam eist hierin een plaats op, al heeft Perceval 

daarvoor vaak tegenwind gekregen. Over het gebruik en de aanwezigheid van het onblote acteurs-

lichaam heb ik het in hoofdstuk drie. De algemene context van het postdramatische theater – zoals 

beschreven door Hans-Thies Lehmann – en de semiotische analysetechniek van Luk Van den Dries 

vormen het uitgangspunt van dit hoofdstuk. Daarna ga ik dieper in op het werk van Perceval en 

Simons, om te eindigen bij de analyse van twee voorstellingen: Het kouwe kind (2003) van Luk 

Perceval en Platform (2005) van Johan Simons. In beide voorstellingen behandel ik de semiotische 

elementen van Van den Dries, maar de lichamelijkheid blijft centraal staan. Ook bij de betekenis van 

de naakte acteurs in deze stukken wordt uiteraard stilgestaan. De keuze van deze voorstellingen is 

gemaakt op basis van de tekst: zowel voor Het kouwe kind als voor Platform werd een hedendaagse 

tekst - toneeltekst of roman - gebruikt. Hiermee stapt men dus af van de traditionele keuze voor 

grote repertoirestukken.
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Al deze hoofdstukken worden doorspekt met relevante citaten en – daar waar mogelijk – met 

foto- of beeldmateriaal. Zo kan de lezer zich een duidelijk beeld vormen van de context die ik in 

dit onderzoek schets. Van de besproken voorstellingen is telkens een dvd met een volledige opname 

van de voorstelling beschikbaar in de bijlagen, alsook een aantal foto’s. Op die manier wil ik een 

zo volledig mogelijk beeld van iedere voorstelling schetsen, zonder hierbij de volledige waarheid 

in pacht te hebben.

Ik hoop dan ook dat de lezer zich met plezier verdiept in dit onderzoek en dat de door mij geno-

men weg – van de algemene historische context naar een hedendaagse opvoeringsanalyses – zijn 

interesse opwekt om meer te lezen over dit onderwerp. De bibliografi e bezorgt de geïnteresseerde 

lezer dan ook een aanknopingspunt om zijn horizon verder te verruimen.

Wendy Schelfaut

Gent, 21 mei 2007.
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De geschiedenis en de . 

betekenis van het naakt in 

de plastische kunsten en het 

theater

De geschiedenis van het naakte lichaam begint bij het verlies van onze stevige lichaams-

beharing in de oertijd. Verschillende theorieën trachten hiervoor een verklaring te ge-

ven. Bovendien is er de vraag of de mens al een volwaardig mens was vóór hij zijn haar 

verloor of dat deze evolutie tot mens pas ná het verlies van de lichaamsbeharing tot stand kwam.

Van het behaarde tot het geklede lichaam1.1. 

In zijn boek Anatomie van het naakt[4] onderscheidt Paul Ableman twee verklaringen voor de aan-

wezigheid van de men s op de aarde, althans in landen met een christelijke traditie. Er is de natuur-

lijke evolutietheorie van Darwin, die het heeft over een natuurlijke selectie. Daarnaast kennen we 

ook een bovennatuurlijke theorie: het scheppingsverhaal uit het Bijbelboek Genesis, waarin Adam 

en Eva de hoofdrollen spelen.

Het is net in dit christelijke scheppingsverhaal dat we de omvorming van naakte naar geklede mens 

het duidelijkst kunnen zien. De man en de vrouw in dit verhaal verbergen zich achter vijgenblade-

ren en maken later schorten voor zichzelf, uit schaamte voor hun naaktheid. Hierin, aldus Ableman, 

zit de symboliek van de overgang tussen de oorspronkelijke onschuld van de natuur naar het latere, 

[4]  ABLEMAN, Paul, Anatomie van het naakt: de wisselende opvattingen door de eeuwen heen, Baarn, De Kern, 
1983.
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dubbelzinnige labyrint van de menselijke moraal en beschaving. Adam en Eva ontdekken het be-

staan van morele eigenschappen wanneer ze zich van hun naaktheid bewust worden.

Ableman gelooft dan ook in een verband, in ruime zin, tussen naakt en onschuld. De oorspronke-

lijke naaktheid van Adam en Eva, de naakte dieren, het handvol naakte volksstammen dat we nog 

steeds kennen en de opmars van nudistenkampen, zijn volgens Ableman volstrekt onschuldig te 

noemen. We moeten ons echter afvragen of dit verband tussen naaktheid en onschuld nog steeds 

kan worden verdedigd. Zeker wanneer we het, in latere hoofdstukken, over naakt in de plastische 

kunsten en in het theater zullen hebben, zal blijken dat het onschuldige naakt hier steeds meer naar 

de achtergrond verschuift.

Met de verschuiving van het naakte lichaam naar het geklede lichaam vond ook een vervreemding 

van dat lichaam plaats. Ook de literatuur voedde lange tijd deze vervreemding, door het lichaam en 

haar functies te negeren of door te verwijzen naar de onderwereld van de vuiligheid of de porno-

grafi e. In deze tijden van verhoogde aandacht voor het lichaam en de opsmuk ervan, stelt Ableman 

vast dat de vervreemding allesbehalve afneemt: het lichaam gaat steeds meer op in de kledij en 

wordt zo op een onrechtstreekse manier weggecijferd.

Kledij speelt in deze dus een dubbele rol: ze verhult het naakte lichaam, maar net door die verhul-

ling wordt dat lichaam meer geaccentueerd. Bovendien is het dragen van deze of gene kleding ook 

een betekenisvormer waaraan af te lezen valt tot welke cultuur iemand behoort. Dat geldt evenzeer 

voor het niet dragen van kledij.

Aannemen dat de toenemende gecompliceerdheid en/of het raffi  nement van de kleding door de 

eeuwen van beschaving heen gelijke tred heeft gehouden met de toenemende gecompliceerdheid 

van het leven in het algemeen – zoals Ableman dat doet – is mijns inziens een te grote veralgeme-

ning. De kleding anno 2007 is niet altijd even gecompliceerd. Er wordt veeleer teruggegrepen naar 

basismodellen, waar met enige fantasie mee gespeeld wordt. Het zijn meer de verhulde betekenissen 

die aan het dragen van bepaalde kledij hangen, die het geheel gecompliceerd maken. Zelfs een heel 

eenvoudige vorm – een kniebroek bijvoorbeeld – laat zien of iemand al dan niet de modetrends 

opvolgt en erin meegaat.

Niet alleen was kleding door de eeuwen heen het ultieme middel om het lichaam te verhullen 

en toch te accentueren, kledij pleegde ook vaak een aanslag op het (vrouwelijke) lichaam. Dit 

was bijvoorbeeld het geval toen in het begin van de 19de eeuw het korset (opnieuw) werd inge-

voerd[5]. De rokken werden weer langer en het vrouwenlichaam werd een eeuw lang, tot de eerste 

[5]  KERN, Stephen, BEUMER, Martin, Anatomie en noodlot: een cultuurgeschiedenis van het menselijk lichaam, 
Baarn, Bosch en Keuning, 1977, p. 12.



13

wereldoorlog uitbrak, verstopt en ingebonden. Ook de kledinggewoonten van de man gingen van 

uitbundig naar somber en bescheiden. Dat in de tweede helft van de 19de eeuw het preutse Victo-

riaanse gedachtegoed hoogtij vierde[6], heeft hier zeker mee te maken, maar daarover verder in dit 

hoofdstuk meer.

In de Eerste Wereldoorlog veranderden deze gewoonten opnieuw spectaculair: de rokken werden 

korter en omdat vrouwen in fabrieken mannenbaantjes moesten aannemen, met een verandering 

in het klassieke rollenpatroon als gevolg, kwam het tot een vermannelijking van de vrouwenkle-

ding. Bovendien brak men resoluut met de gewoonte om het vrouwenlichaam strak in te rijgen: 

het zandlopermodel en de wespentaille werden vervangen door het jongensachtige fi guur, wat na 

enige tijd leidde tot het verdwijnen van de taille.

Bovendien bepaalde de mode in deze oorlogstijd dat enkels en benen van vrouwen opnieuw gezien 

mochten worden. Ook de decolletés zakten verder omlaag en vrouwen begonnen te experimen-

teren met lippenstift, rouge en oogschaduw; producten die voordien met prostituees in verband 

gebracht werden.

Met deze nieuwe moderegels lag de weg open naar een vrijere beleving van het lichaam en naar 

een naaktcultuur die minder in de marge moest worden beleefd. Mensen beginnen, zoals Ableman 

stelt, te beseff en dat kleren – in psychologische termen dan – de onderdrukking van het instinct 

symboliseren[7] en het is net dat instinct dat men opnieuw wil laten herleven. En toch, aldus nog 

Ableman, kunnen we niet terug naar het paradijs, naar een niet-zelfbewust deel van de natuur en 

naar de ongeremde bevrediging van onze instincten. Want zelfs als we naakt zijn, zo stelt de auteur, 

dragen we de ‘geestelijke kleren’ van de taal en van onze culturele erfenis.

Opvattingen over naakt en seksualiteit1.2. 

Het steeds wisselende discours over naakt en seksualiteit kende reeds bij onze antieke voorouders, 

de Grieken, een duidelijke invulling. Meer nog: zij hechtten zelfs zeer veel belang aan hun naakt-

heid, die onder meer een regel werd op de Olympische Spelen in die tijd. Het naakte lichaam werd 

als zeer esthetisch beschouwd en stond in het teken van de eenheid van lichaam en geest[8], die de 

Grieken hoog in het vaandel droegen.

[6]  Ibidem, p. 11.

[7]  ABLEMAN, Paul, o.c., p. 125.

[8]  CLARK, Kenneth, The nude: a study of ideal art, London, Penguin, cop. 1987, p. 21.
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Net als de Grieken konden ook de Romeinen het lichaam als esthetisch object waarderen, al kon-

den zij zich minder vinden in de expliciete beleving van het naakte lichaam zoals de Grieken dat 

deden. Het schokte de Romeinse burgers dat de Griekse atleten naakt waren en men deed er alles 

aan om niet in dezelfde poel van ontucht te vervallen. Toch speelt ook hier het naakte lichaam een 

rol in de beleving van plastische kunsten en theater, waarover verder in dit hoofdstuk meer.

Met de komst van het christendom kreeg het naakte lichaam een sterk negatieve bijklank. De 

Romeinse – en christelijke – keizer Justinianus I voerde een verbod in tegen naakten in publieke 

spektakels. Paradoxaal genoeg pleitte keizerin Theodora, zijn vrouw, als gewezen theateractrice en 

prostituee, voor de weldaden van het naakt. Zij aanbad haar eigen naaktheid en wilde vooral ook 

andere hoogwaardigheidsbekleders ertoe aanzetten haar voorbeeld te volgen.[9]

Op initiatief van de christelijke leer werd het naakte lichaam gaandeweg meer en meer in een 

vergeethoek geduwd. Het lichaam werd gezien als iets waarvoor men zich moest schamen. Zowel 

in het Oude als in het Nieuwe Testament vinden we een vijandigheid tegenover seksualiteit en het 

lichaam terug. Deze vijandige houding zorgde er eeuwenlang voor dat de naakte mens naar de 

marginaliteit werd doorverwezen en zich bevond in de diepste krochten van de maatschappij.

Het discours over seksualiteit en naakt nam met deze christelijke evolutie een geheel andere wen-

ding. Omdat het naakte lichaam zich niet zomaar liet verdringen, gebruikte men eerst lichte en 

vaak doorschijnende stoff en. Hoewel deze het lichaam bedekten, lieten ze ook niet veel onverhuld. 

Toch zwichtte men langzamerhand voor de druk van de katholieke kerk, die ook de ordehandha-

vers trachtte in te schakelen om zo onzedelijkheden in de hand te kunnen houden. Toch bleef ook 

het christendom niet vrij van dubbelzinnigheden: daar waar de christelijke theologen tot in het 

oneindige zedigheid en kuisheid predikten, gingen christelijke sekten die naaktheid juist benadruk-

ken[10].

Met de bloei van het Franse hoftheater in de 17de eeuw kwam vooral het vrouwelijke lichaam 

weer op de voorgrond en wilde men opnieuw de geheime charmes van de vrouwen – op en naast 

het podium – leren kennen. De vrouwelijke actrice maakte haar langverwachte opwachting en 

werd onmiddellijk uitgeroepen tot lustobject. De interesse in het vleselijke verhoogde weer, hoe-

wel het volledig naakte lichaam nog steeds een toonbeeld was van zondigheid. Het was de neiging 

naar fatsoen die overleefde en ervoor zorgde dat ook in de 18de eeuw het naakte lichaam naar een 

achterkamer van de hersenen werd doorverwezen[11].

[9]  WITKOWSKI, G.-J., NASS, Lucien, Le nu au théâtre depuis l’antiquité jusqu’à nos jours: le nu dans le 
costume, exhibitions, licence et censure, le nu dans le dialogue, l’apothéose du nu, Paris, Daragon, 1909, p. 37.

[10]  ABLEMAN, Paul, o.c., p. 52-53.

[11]  WITKOWSKI, G.-J., NASS, o.c., p. 124.
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Hoewel Engeland aanvankelijk toleranter leek tegenover het lichaam en ontblotingen van bepaalde 

– kuise – delen ervan, kwam er in de tweede helft van de 19de eeuw een terugval in wat het Vic-

toriaanse tijdperk wordt genoemd. De preutse Victoriaanse moraal baande zich een weg over de 

landsgrenzen heen en kende navolging in heel Europa.

De Victorianen begonnen hun lichamen te zien als een bedreiging van het fatsoen. Het kwam 

zelfs zo ver dat getrouwde koppels elkaar tegen het einde van hun leven nog nooit naakt had-

den gezien[12]. Het vrouwelijke been was in deze moraal het symbool bij uitstek van onzedigheid. 

Men raadde, in kuisheidsboekjes uit die tijd, zelfs aan het minder suggestieve woord ‘ledemaat’ te 

gebruiken in plaats van het woord ‘been’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mannen tegen het 

einde van de 19de eeuw in een grote staat van opwinding konden geraken bij het zien van een 

vrouwenenkel[13].

Maar het was niet enkel het been dat het moest ontgelden. Het hele lichaam werd bedekt met een 

enorme lading aan kledij. Lange mouwen, hoge kragen, handschoenen… behoorden allemaal tot 

de garderobe van de kuise Victoriaanse vrouw. Na de bedekking van ieder stukje huid, werd het 

lichaam ook aangevallen door de kledij. De schoenen misvormden de voeten, de kousenbanden 

lieten hun sporen na op de benen en het korset sneed iedere vrouw de adem af. Vrij bewegen en 

van het lichaam genieten was er, vooral voor vrouwen, niet meer bij. Het duurde dan ook niet lang 

voor de Victoriaanse vrouw ervan overtuigd was dat lichaam en genot niet mochten samengaan. Al 

snel had het Victoriaanse gedachtegoed zich genesteld in het Westerse leven en denken.

De opvattingen over seksualiteit hielden het midden tussen morele veroordeling en overbodigheid: 

seksuele opwindingen werden als zondig beschouwd en masturbatie kon leiden tot een scala van 

aandoeningen. Tegelijk beschouwde men seksuele activiteiten als energieverspilling, met uitzonde-

ring van de activiteiten die de voortplanting dienden. Vrouwen dienden een passieve rol te spelen in 

de geslachtsdaad en mochten geen genot kennen. Lange tijd was men er dan ook van overtuigd dat 

het vrouwelijke orgasme niet bestond. De vrouw was uitsluitend geschapen om kinderen te baren 

en die te voeden. Langs de andere kant werden mannen overladen met adviezen over hun manne-

lijkheid, hardheid en agressiviteit. Op die manier werd een sfeer van onwetendheid en angst gecre-

ëerd, die ervoor zorgde dat de relaties tussen mannen en vrouwen uiterst gespannen verliepen.

Deze Victoriaanse angst werd nog meer gevoed door de vooruitgang van de medische wetenschap 

in de laatste helft van de 19de eeuw[14]. De ontdekking van micro-organismen, die ervoor verant-

woordelijk worden geacht zichzelf te vermenigvuldigen in het lichaam van zieken en dan anderen 

[12]  KERN, Stephen, BEUMER, Martin, o.c., p. 13.

[13]  KERN, Stephen, BEUMER, Martin, o.c., p. 12.

[14]  Ibidem, p. 40.
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met de ziekte te besmetten, leidde tot een ware angst voor besmetting tijdens iedere nieuwe epi-

demie. Behalve TBC, cholera en difterie waren ook geslachtsziekten een bron van verontrusting. 

Bovendien zorgden verbeteringen op het gebied van de volksgezondheid en de sanitaire voorzie-

ningen ervoor dat steeds meer mensen een grotere hygiëne in acht konden nemen. Als gevolg van 

de stijgende hoeveelheid schoon water per persoon en de daarmee stijgende mogelijkheid zichzelf 

schoon te houden, kwam er alsnog een grotere belangstelling voor het lichaam. Deze belangstelling 

moet echter vooral gezien worden in termen van lichamelijke hygiëne. Het lichaam zelf zou nog 

een aantal decennia goed verborgen blijven onder vele lagen ondoorzichtige kledij.

Toch zit in deze evolutie van de medische wetenschap al de kern van de ontwikkeling naar meer 

lichamelijkheid. Europeanen uit die tijd – en dus ook degenen die zich onderwierpen aan de Vic-

toriaanse moraal – beseften steeds beter dat de adem, de geur en de microben van de ander invloed 

konden uitoefenen op henzelf. De beharing en de geur van de mens kunnen ook gezien worden 

als voortdurende herinneringen aan de dierlijke voorouders. Nadat men aanvaardde dat de reukzin 

een belangrijke rol speelde, kwam ook hun eigen preutsheid op de discussietafel bij de Victorianen. 

Het duurde echter nog enige tijd voor men hier echt uit durfde losbreken.

Een grote rol in deze discussies was ook weggelegd voor de feministische beweging van het einde 

van de 19de eeuw[15]. Zij stelden de ‘natuurlijke’ rol van de geslachten sterk in vraag. Ze eisten stem-

recht, betere scholing en emancipatie binnen het gezin, met als onderliggende eis een herziening 

van de traditionele rolverdeling. Ze ijverden voor een nieuwe invalshoek in de theorieën over de 

ervaringen van de vrouw tijdens de geslachtsdaad. Met dit alles gingen feministen sterk in tegen 

theorieën die in de 2de helft van de 19de eeuw opdoken. Zo ontwikkelde Herbert Spencer een 

evolutietheorie van de aan het geslacht verbonden eigenschappen, waarin de nadruk werd gelegd 

op het meer primitieve karakter van de vrouw. Ook de Schotse bioloog Patrick Geddes was van 

oordeel dat mannen uitblinken in mentale activiteiten waar veel energie voor nodig is, terwijl vrou-

wen qua temperament beter geschikt zouden zijn voor routinewerk in huis waar weinig energie 

voor nodig zou zijn. In Duitsland stelden een aantal onderzoekers dat ze gegevens hadden verza-

meld die bewijskracht toevoegden aan de theorie dat de man een grotere hersencapaciteit had dan 

de vrouw. In andere denigrerende theorieën schoof men de borst naar voor als de essentie van het 

vrouw-zijn. De boezem zou het centrale punt zijn waar alle vrouwelijke idealen, wensen en stem-

mingen omheen gerangschikt zijn.

Al deze theorieën gingen ervoor zorgen dat vrouwen hun borsten wilden vergroten, verkleinen of 

versieren. Deze praktijk werd echter scherp veroordeeld door de medische wereld, aangezien dit 

een ontkenning inhield van de traditionele opvattingen over het doel van het vrouwenlichaam.

[15]  Ibidem, p. 95.
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In de literatuur over vrouwelijke seksualiteit stelde men zich onomwonden de vraag of vrouwen 

seksueel geprikkeld worden[16]. Bovendien rezen ook vragen als ‘Mogen vrouwen laten merken 

dat ze genot beleven aan de geslachtsdaad?’ en ‘Kunnen vrouwen tot een orgasme komen?’. Het 

grootste deel van de medische literatuur steunde de opvatting dat bij de man de seksuele impuls 

natuurlijk en aanvaardbaar was, terwijl dat bij de vrouw tegennatuurlijk en zelfs ziekelijk werd 

geacht. Sommige artsen deinsden er niet voor terug te waarschuwen dat seksueel actieve vrouwen 

remmend op hun man zouden kunnen werken en hem zelfs impotent zouden kunnen maken. Nog 

anderen waren er van overtuigd dat er geen bevruchting kon plaatsvinden indien de vrouw zich 

bewoog tijdens de geslachtsdaad.

Het feminisme van het einde van de 19de eeuw stelde paal en perk aan deze opvattingen. Vanaf de 

jaren ’70 is een kentering merkbaar in deze overtuigingen en werd op bovenstaande vragen in de 

literatuur steeds vaker bevestigend geantwoord[17].

Deze revolutie zette zich ook tijdens de eeuwwisseling voort. Er kwamen grote veranderingen in 

de ideeën en waarden die de wereld al eeuwenlang bij elkaar hadden gehouden. Auteurs Stephen 

Kern en Martin Beumer bevestigen dit:

“De revolutie in artistieke opvattingen, de herziening van de theoretische 

grondslagen van sociale en natuurwetenschappen en de verandering van 

de op gang komende revolutie op het gebied van de seksuele moraal 

droegen bij tot een atmosfeer van algemene culturele ineenstorting.”[18]

Toch dient men de ineenstorting waarvan sprake als een positief gegeven te bekijken. Wij beperken 

ons tot het domein van de seksualiteit, waar de seksuele ervaringen vrijer konden worden beleefd. 

De komst van de Eerste Wereldoorlog deed hier nog een schepje bovenop: mannen bezochten bor-

delen en vrouwen vochten voor de mannen die waren overgebleven. Bovendien hadden vrouwen 

de moed gekregen hun seksuele agressiviteit te uiten bij de terugkeer van hun mannen of minnaars. 

Na zo’n lange afwezigheid waren de mannen dan ook veel minder geneigd de vooroorlogse beper-

kingen van het vrouwelijke initiatief opnieuw in te voeren. Niet lang na de oorlog kwamen tussen 

de geslachten onderling nieuwe machtsverhoudingen tot stand: de traditionele actieve-passieve 

rolverdeling tussen man en vrouw begon zich te bewegen naar een middenweg.

[16]  Ibidem, p. 98.

[17]  Ibidem.

[18]  Ibidem, p. 181.
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De overgang naar een moraal die een voller begrip van en vreugde aan het lichamelijke bestaan 

toestond, was gemaakt[19]. Een herstructurering van de seksualiteit was hiervan het gevolg, waardoor 

ook de manier waarop mensen zich kleedden, omgingen met elkaar en voor hun lichaam zorgden 

en ervan genoten onomkeerbaar veranderde.

Uit deze overgang concludeert John Langdon-Davies in 1928 dat het einde van de kledij in zicht is. 

“We shall all learn in the school of necessity to take off  our clothes”[20], aldus de auteur, die een van 

de eerste grote voorvechters van het nudisme mag genoemd worden. Hij betreurt het dat de naakt-

heid een geciviliseerde landen een misdaad is en in christelijke omgevingen een zonde. Naaktheid, 

schrijft hij, “is the fruit of that forbidden tree the eating of which men have no intention risking 

again”[21]. Maar het ergst aan de mens die gekleed is, “is that he loses all his natural desire to be 

naked”[22]. We zijn een slaaf geworden van onze kledij, stelt de auteur. Om het lichaam volledig te 

bevrijden van dat juk, grijpt hij naar de medische wetenschap, die ook in de laatste helft van de 19de 

eeuw wonderen deed in deze bevrijdingsstrijd. De wetenschap is dan ook verantwoordelijk voor 

de rehabilitatie van de naaktheid. In de jaren 1920 ontdekten – of herontdekten – verschillende 

geneeskundigen dat naaktheid een medicijn is voor de zieken en een inspiratie voor de gezonden. 

Een zekere dokter Rollier publiceerde een boek, The Sun Cure genoemd[23]. Daarin omschreef hij 

verschillende kuren, waarbij hij invalide mensen kon genezen door hen voldoende slaap en gezond 

voedsel te geven, maar vooral door hun naakte lichaam bloot te stellen aan de – Zwitserse – zon en 

frisse lucht. Andere geneeskundigen konden dit bevestigen:

“It has been proved by them once and for all that nakedness, the work 

of the devil, is a fi ction; and we have the most material grounds for 

believing that nakedness may even be the work of God.”[24]

Zelfs de Encyclopædia Britannica schrijft een artikel over de weldaden van de zon op de huid[25]. 

In dit artikel ziet Langdon-Davies voldoende krachtige argumenten om onze kleren meteen uit te 

trekken. Hij zet alle weldaden die beloofd worden op een rijtje:

[19]  Ibidem, p. 235.

[20]  LANGDON-DAVIES, John, o.c., p. 41.

[21]  Ibidem, p. 9.

[22]  Ibidem, p. 19.

[23]  Ibidem, p. 21.

[24]  Ibidem, p. 23.

[25]  Ibidem, p. 24.
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“If only half of all this even is true, how can we possibly aff ord to keep on our 

clothes one day longer? If it means that our minds will be more stimulated, that 

we shall be more cheerful and exhilarated, brighter at work, more free of unpleasant 

germs in our veins, warmer, more energetic, we must get out of them at once.”[26]

Duitsland is goed op weg naar het ideale: daar is naar de Eerste Wereldoorlog een beweging ont-

staan die het zonnebaden en de naaktheid in openlucht promoot[27]. Langdon-Davies is echter 

ambitieus en wil de Westerse mens overtuigen dat naaktheid de beste oplossing is. Want “what bet-

ter epitaph could a simple man require than some such words as these: “He helped us to take off  

our clothes”?”[28]. Om dat grafschrift te verdienen, ontmaskert de auteur alle tegenargumenten die 

mensen geven om niet naakt rond te lopen. Dat het te nat en te koud zou zijn, klopt niet. De huid 

is erg waterproof en bovendien bestand tegen koude. We hebben het enkel koud omdat we slaven 

zijn van onze kleren, niet omdat deze kleren ons warm houden[29]. Ook het fatsoen is geen krach-

tig bezwaar: zedigheid is relatief en de betekenis ervan varieert van tijd tot tijd en van plaats tot 

plaats. Bovendien vindt de auteur het onzinnig om een betere gezondheid en een grotere mentale 

en fysieke energie op te geven voor het fatsoen. Want kwam bij Adam de schaamte ook niet pas 

nadat hij zich het vijgenblad had voorgebonden?[30] Ook de angst voor schrikwekkende orgieën is 

ongegrond. De mens zal zelfs makkelijker zijn dierlijke instincten onder controle kunnen houden 

als hij naakt is.

Ook al kunnen we niemand verbieden om kleren te dragen, “we shall get rid of our clothes in-

evitably, because of the contradictions and confl icts inherent in their nature”[31]. De overgang is 

onvermijdelijk, maar zal geleidelijk zijn, gelooft de auteur. Ook aan de gevolgen van deze naakt-

heid, probeert de auteur te denken. Zo zullen Music halls en theaters een crisis ondergaan, wat 

Langdon-Davies doet besluiten dat hier misschien een uitzondering moet worden toegestaan. Op 

het podium zouden wel nog kleren mogen worden gedragen, wat tot het succes van kostuum-

drama’s zal leiden[32].

[26]  Ibidem, p. 25.

[27]  Ibidem, p. 25-26.

[28]  Ibidem, p. 27.

[29]  Ibidem, p. 32.

[30]  Ibidem, p. 59.

[31]  Ibidem.

[32]  Ibidem, p. 75.
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Dertien jaar later zal ook een ander boek het nudisme beschrijven en promoten: dat van Mau-

rice Parmelée. In zijn boek Nudism in modern life bespreekt Parmelée de culturele, esthetische, 

ethische en hygiënische aspecten van de nudistenbeweging[33], die in Amerika een grote opgang 

gemaakt heeft. Aangezien ik mij zal beperken tot de Europese context, is dit boek een stap te ver. 

Toch is het niet onbelangrijk te vermelden Parmelée een lange procedureslag leverde om het boek, 

dat werd vervolgd vanwege de ongecensureerde naaktfoto’s van mannen, vrouwen en kinderen. De 

foto’s, waarvan hieronder twee voorbeelden, tonen onomwonden het leven van mensen in nudis-

tenkampen. Het boek is een bewijs dat ook in het preutse Amerika het nudisme steeds meer bijval 

kent, wat echter nog geen bewijs is dat dit naakte lichaam ook tot in het theater doordringt.

Afbeelding 1: ‘At Play’[34]

Afbeelding 2: ‘On the Sands’[35]

[33]  PARMELEE, Maurice, Nudism in Modern Life, New Jersey, Sunshine Book Co., 1941.

[34]  PARMELEE, Maurice, o.c., p. 72.

[35]  Ibidem.
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Het naakt in de plastische kunsten1.3. 

Het naakte lichaam kreeg in de plastische kunsten steevast een belangrijke rol toebedeeld. Ook al 

kregen de schilder- en beeldhouwkunst ook af te rekenen met de beperkingen ingevoerd door de 

katholieke kerk, toch bleef het naakte lichaam een belangrijke basis. Het was een bron van ideale 

afmetingen en een goed uitgangspunt voor jonge kunstenaars, die vaak naar naakte modellen te-

kenden; en dat nu nog steeds doen.

Als men de recente literatuur bekijkt, is men het er echter wel over eens dat er een duidelijk on-

derscheid moet gemaakt worden tussen het ‘naakt’ en het ‘bloot’. Hoewel deze woorden beiden 

verwijzen naar een lichaam zonder kledij, zijn de achterliggende betekenissen te verschillend om 

de woorden niet van elkaar te scheiden.

Een van de eerste auteurs die de scheidingslijn tussen naakt en bloot maakte, was Kenneth Clark in 

zijn boek The Nude, a study of ideal art[36]. Onder bloot of naked valt volgens Clark het lichaam dat 

ontnomen is van haar kledij. Het woord suggereert een schaamte die de meesten onder ons voe-

len in die situatie. Bij bloot denken we vooral aan de lijfelijkheid, de vleselijkheid van ons lichaam 

zonder kledij.

Naakt of nude is het woord dat meer opvoedkundig gebruikt wordt. ‘Het naakt’ wordt ook vooral 

verbonden met de – plastische – kunsten. Het ís als het ware een kunstvorm. In zijn boek stelt Clark 

dat ‘het naakt’ ons als woord – en als te onderscheiden van ‘het bloot’ – is opgedrongen door critici 

van de vroege 18de eeuw. Zij wilden de kunstloze eilandbewoners – lees: de Engelsen – ervan over-

tuigen dat in landen waar schilderkunst en beeldhouwkunst gepraktiseerd en gewaardeerd werden 

zoals het moest, het naakte lichaam het centrale onderwerp van de kunst was. In de 18de eeuw 

inspireerde het naakt de grootste meesterwerken, aldus Clark. Zelfs in periodes waarin het geen 

verplicht onderwerp meer was, heeft het zijn positie als academische oefening en als demonstratie 

van iemands vakkundigheid behouden.

Clark voegt daar nog aan toe dat het vage beeld dat het naakt in ons brein projecteert niet dat is 

van een broos en weerloos lichaam, maar dat van een gebalanceerd, gelukkig en zelfzeker lichaam: 

het ‘her-vormde’ lichaam.

[36]  CLARK, Kenneth, o.c., p. 1.
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Paul Ableman neemt in zijn ‘Anatomie van het naakt’ Clarks tweedeling over. Ook hij stelt dat 

het naakt vanaf de vroege Renaissance tot ‘nog voor zeer kort’[37] als het toppunt van de kunst 

beschouwd werd. De reden hiervoor is volgens Ableman zeer duidelijk: het naakt is in wezen het 

verbannen lichaam. Het lichaam is uit het natuurlijke leven verjaagd en aan de muur gehangen. 

Ableman, die in zijn boek ook dieper ingaat op verschillende volksstammen ter wereld die niet de 

gewoonte hebben kledij te dragen, zegt dan ook dat alleen een cultuur waarin de mensen zich in 

kleren hullen, met de uiterlijke verschijning van de mens geobsedeerd kan raken.

In die obsessie ziet Ableman nog een ander aspect dat niet onbelangrijk is voor ‘het naakt’ als 

kunstvorm: de pose. Deze heeft volgens de auteur altijd meer iets van een onnatuurlijke dan van 

een verstarde échte beweging. Hierbij haalt Ableman een voorbeeld aan dat in dit verdere thesison-

derzoek aan betekenis zal winnen.

“In Victoriaanse music-halls en zelfs tot in de jaren vijftig in revues zoals 

die in het Londense Windmill Theatre, mochten meisjes ‘ongekleed’ op 

het toneel verschijnen mits ze niet bewogen. Meestal stonden ze er ook 

in een onnatuurlijke houding bij. Mét de beweging was ook de aanstoot 

van het naaktzijn verdwenen. Het waren ‘naakten’ geworden.”[38]

Ableman haalt ook de verder doorgetrokken tweedeling aan van de marxist John Berger in het 

boek Ways of seeing:

“In zijn boek ‘The Nude’ beweert Kenneth Clark dat bloot gewoon betekent: 

zonder kleren, terwijl naakt een kunstvorm is. Volgens hem is een naakt 

niet het uitgangspunt voor een schilderij, maar een manier van kijken die er 

het resultaat van is. Tot op zekere hoogte is dat waar… Een bloot lichaam 

moet men zien als iets dat nog een naakt moet wórden… Het naakt is 

gedoemd nooit bloot te zijn. Naaktheid is een vorm van kleding.”[39]

Deze paradox staat voor Ableman symbool voor de diepe kloof die volgens hem bestaat in de Eu-

ropese klassieke traditie tussen een bloot lichaam een ‘het naakt’.

De beschrijving van het naakt in de plastische kunsten en de beeldhouwkunst beperkt zich tot ‘het 

naakt’. Paul Ableman heeft hier een defi nitie voor:

[37]  Ableman schreef zijn boek in 1983.

[38]  ABLEMAN, Paul, o.c., p. 62.

[39]  Ibidem, p. 61.
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“Het naakt is in de regel in een geïdealiseerde, klassieke of pastorale omgeving 

geplaatst, draagt onnatuurlijke, minimale kleding of versiering, heeft een 

onwaarschijnlijk volmaakt lichaam en amper zichtbare geslachtsdelen.”[40]

Deze defi nitie is zeker geldig wanneer men praat over het klassieke naakt, dat vaak geïdealiseerde 

proporties moet voorstellen. Maar ook in de voorstellingen van het naakte lichaam zijn evoluties 

merkbaar. Kunstenaars gaan lang niet altijd akkoord met dat ideale en gaan zo op zoek naar het 

vleselijke aspect van ‘het naakt’.

Kenneth Clark ziet het naakt als een kunstvorm die werd uitgevonden door de Grieken in de 5de 

eeuw voor Christus. Het naakt is dus niet onderwerp van de kunst, het is een kunstvorm op zich-

zelf. Verschillende auteurs zijn het er ook over eens dat de uitbeelding van het naakte lichaam bij de 

Grieken een grote sprong voorwaarts nam.

Griekse kunstenaars streefden ernaar een grotere perfectie te bereiken bij de uitbeelding van het 

menselijke lichaam. De Grieken vervaardigden meer rondplastische sculpturen, die dicht bij de 

werkelijkheid aanleunden qua plasticiteit, maar die qua vorm vooral neigden naar een ideaalbeeld. 

Het valt, volgens Kenneth Clark, op dat Grieken een nauw verbanden legden tussen hun kunst en 

hun wiskunde. Daarom was de zoektocht naar symmetrie en evenwicht voor hen ook zo belangrijk 

in de kunst.

Aanvankelijk richtten de Grieken zich voornamelijk op het mannelijk naakt. De meest bekende 

mannelijke fi guur is ongetwijfeld de god Apollo, die ook lang na de Grieken nog bleef voortleven 

in de plastische kunsten. Voor de Grieken was Apollo de belichaming van de ideale mannelijke 

schoonheid. Hij was mooi omdat zijn lichaam conform was aan bepaalde wetten van proportie, 

waardoor hij een goddelijke wiskundige schoonheid aannam. Een van de beste voorbeelden van 

dit Griekse mannelijke ideaal vinden we volgens Clark terug in de uitbeelding van David door 

Donatello[41], waarin Donatello een hoge vorm van fysieke perfectie bereikte.

Net als goden vormden ook atleten en soldaten een grote bron van inspiratie voor de Griekse 

kunstenaars. Getuige hiervan is het beeld ‘Doryphoros’ (de lansdrager) van de Griekse beeldhouwer 

Polykleitos[42], waar het mannelijke lichaam in al zijn kracht en stevigheid wordt uitgebeeld.

[40]  Ibidem, p. 62.

[41]  Zie bijlage 5.1.1.

[42]  Zie bijlage 5.1.2.
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Toch duurde het niet lang voor de Grieken ook vrouwelijke – veelal goddelijke – gestalten zouden 

uitbeelden. Een mooi Grieks voorbeeld hiervan vinden we in de ‘Stervende Niobide’[43], waarin 

we de aanzet van het streven naar een steeds grotere geometrische precisie terugvinden. Men ging 

meer nadruk op de juiste proporties leggen en minder op de vruchtbaarheid (waar dat in de kunst 

voor de Grieken wel meer het geval was).

De Romeinen gingen verder op het door de Grieken ingeslagen pad: ook zij beschouwden het 

naakte lichaam als esthetisch en beeldden het vaak af. Veelal was dit in navolging van de verschil-

lende Griekse voorbeelden uit de beeldhouwkunst. De Romeinen staan dan ook bekend voor hun 

– weliswaar artistiek zeer sterke – kopieën van Griekse voorbeelden. Een beeld dat in deze reeks 

past is dat van Apollo Belvedere[44]. Het betreft hier een Griekse kopie, die echter ook de Romeinse 

visie op het ideale mannenlichaam laat zien: het mag dan wel een kopie zijn, deze Romeinse kun-

stenaar deed zijn uiterste best een wiskundige precisie toe te passen op dit mannenlichaam.

Na deze hoogdagen van het naakte lichaam, smoorde de opkomst van het christendom in West-

Europa tijdens de Middeleeuwen deze interesse van kunstenaars in de kiem. De voorstellingen van 

de Griekse en Romeinse Oudheid vielen, door toedoen van de christelijke kerk, in ongenade, zo 

schrijft ook Hanna Klarenbeek in haar boek Naakt of Bloot[45].

“Het lichaam werd bestempeld als een object van schaamte en vernedering. 

Ondanks de verwoede pogingen van de christelijke kerk werd het 

naakt wel nog afgebeeld, maar het kreeg vaak een negatieve betekenis, 

die de zonde van het verderfelijke lichaam moest uitdragen.”[46]

Het naakt wordt dus eeuwenlang overladen met negatieve bijklanken.

Het was pas met de opkomst van de renaissance in Italië en de hernieuwde belangstelling voor de 

Klassieke Oudheid dat het naakte lichaam opnieuw in een positief daglicht kwam. Er kwam een 

herwaardering voor de uitbeelding van het naakt en ook het tekenen naar levend (naakt)model 

werd op dat moment algemeen aanvaard. De naaktfi guur herovert als het ware haar dominante po-

sitie in de kunsten. Van een terugval is vanaf dan geen sprake meer: ook in de barok, de rococo, het 

neoclassicisme en de romantiek was het naakt niet meer weg te denken uit de kunsten.

[43]  Zie bijlage 5.1.3.

[44]  Zie bijlage 5.1.4.

[45]  KLARENBEEK, Hannah, Naakt of bloot: vrouwelijk naakt in de negentiende eeuw, Arnhem, Terra/Lanno, 
2006.

[46]  Ibidem, p. 8.
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Rond het midden van de 17de eeuw ziet Klarenbeek twee stromingen van schilders die zich aan 

het naakte lichaam waagden. Enerzijds waren er de classicisten of academisten die bijeenkomsten 

organiseerden waarbij ze gezamenlijk naar levend naaktmodel tekenden. Anderzijds waren er de 

genreschilders, die veelal kluchtige en eigentijdse taferelen maakten met erotische zinspelingen, 

waarin het vrouwelijke lichaam half ontkleed werd afgebeeld.

De 18de eeuw wordt opnieuw meer gekenmerkt door het klassieke naaktportret, waarin ideale 

(vrouwen)gestalten de hoofdrol speelden.

Met de komst van het realisme in de 19de eeuw ging men anders tegen het naakte lichaam aan-

kijken. Het afgebeelde lichaam werd realistischer en natuurlijker. De vrouwelijke emancipatie werd 

stilaan een feit. Bovendien steeg vanuit de academies de vraag naar vrouwelijke naaktmodellen. Er 

zijn echter heel verschillende opvattingen over het naakt poseren van een vrouw. In Nederland 

werd zoiets als verachtelijk beschouwd, terwijl Frankrijk de vruchten kon plukken van haar rijkere 

traditie in het weergeven van het vrouwelijk naakt. Hier deed de Parisienne haar intrede: een mon-

daine vrouw voor wie poseren een sociaal statement was en een ritueel in plaats van een manier 

om geld te verdienen.

Met de bloei van het realisme kwam er ook een steeds groter verschuiving in de manier waarop het 

naakte lichaam werd afgebeeld. Hanna Klarenbeek verduidelijkt:

“Doordat de vrouwelijke naakten (...) in een droomwereld werden 

afgebeeld, stonden zij ver van de beschouwer af. Hun gladde, 

geïdealiseerde lichamen weerspiegelden de werkelijkheid niet en de 

entourage deed in niets aan de alledaagse realiteit denken.”[47]

Het is waarschijnlijk die afstand die het naakt al die eeuwen zo populair hadden gemaakt: dit ideale 

– veelal vrouwelijke – lichaam was een lust voor het oog, terwijl men zich niet schuldig hoefde te 

maken aan voyeurisme, het ging hier immers om een esthetisch ideaalbeeld. De kunstenaars van de 

19de eeuw reageerden hiertegen en schudden zo ook de hele kunstwereld door elkaar. Het schil-

derij ‘Olympia’ van Manet[48] sloeg in als een bom. Manet portretteert hier een jonge prostituee, 

liggend op een bed. De afbeelding geeft blijk van een hoge graad aan realisme, de vrouw lijkt bijna 

te ademen.

[47]  Ibidem, p. 97.

[48]  Zie bijlage 5.1.5.
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Toch is de uitbeelding van het niet-geïdealiseerde lichaam geen uitvinding van de 19de-eeuwse 

realisten, beweert Stephen Kern. Reeds in de 17de eeuw schilderde Rembrandt de rimpels en 

vouwen van een ouder wordend lichaam, terwijl Rubens corpulente vrouwen schilderde die zich 

bewogen in een zee van menselijk vlees. Ook kunstenaars als David, Ingres en Courbet weken af 

van de ideale maten en verhoudingen. Ook de schrijver en dichter Baudelaire was hierin toon-

aangevend: hij ontdekte het morbide en het afstotelijke en verwerkte dit in zijn kunst, waarna vele 

andere kunstenaars hem volgden. Kern onderscheidt vanaf de 18de eeuw één enkele ontwikkeling 

in de geschiedenis van de kunst: een steeds grotere bereidheid van de kunstenaar om het lichaam 

in steeds meer verschillende houdingen en vormen af te beelden.

In de 20ste eeuw zetten onder meer de kubisten en de Weense expressionisten deze zoektocht naar 

het niet-geïdealiseerd weergegeven lichaam voort.

Het naakt in het theater1.4. 

Noot: Dit hoofdstuk, dat een evolutie wil schetsen van het gebruik van naakten – of vaker: half 

ontkleden – in het theater door de eeuwen heen, is voornamelijk gebaseerd op een lijvig over-

zichtswerk van Witkowski en Nass, ‘Le nu au théâtre depuis l’antiquité jusqu’à nos jours’.[49] De 

auteurs besteden in hun boek echter bijzonder veel aandacht aan de Franse theatergeschiedenis. Ik 

selecteerde daarom voornamelijk de meer algemene stellingen en feiten, eerder dan mee te gaan in 

deze Franse evolutie. Bovendien schrijven de auteurs ook voornamelijk over het naakte vrouwen-

lichaam; mannen spelen in dit boek een ondergeschikte rol. Deze focus past echter in de evolutie 

van mannelijke en vrouwelijke acteurs op de scène, waarbij de vrouw een steeds grotere rol krijgt 

toebedeeld en ze zelfs mannelijke personages zal vertolken. Ook hier is dus enige voorzichtigheid 

geboden, aangezien de man ook niet helemaal van het podium verdwijnt.

In de Klassieke Oudheid zien we het naakt voornamelijk verschijnen in religieuze culten en dan-

sen. Courtisanes verschijnen, zowel in Egypte als in Azië, naakt in de tempels of in de processies. De 

Griekse religie zal temperament bijbrengen aan de eerder brutale Egyptische of Aziatische culten, 

maar gaat in ieder geval door met de fantasierijke orgieën ter aanbidding van Adonis en Dionysos. 

Naast de publieke theateropvoeringen vinden we in Athene ook de wortels van wat men in de 

18de eeuw ‘losbandig’ theater zou noemen: in de aristocratische huizen van Athene eindigde elk 

feestmaal met een representatie die min of meer erotisch getint was.

[49]  WITKOWSKI, G.-J., NASS, Lucien, o.c.
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Ook in het theater zullen de Romeinen de gewoonten van de Griekse cultuur verder doortrekken. 

Hoewel de Romeinen de Grieken laakten voor de vele naaktvoorstellingen en ze niet in dezelfde 

poel van ontucht wilden vallen, kwamen ook hier naakte vrouwen in het theater veelvuldig voor. 

De fresco’s en vazen van Pompei tonen ons bijvoorbeeld lang vervlogen tijden waarin pantomimes 

werden opgevoerd met vrouwen in doorzichtige en losgedrapeerde kledij, waarin ze nationale hel-

den en zelfs goden voor schut zetten. In deze pantomimes zat echter minder kunst dan bij de Grie-

ken: het ging meer om clowneske en platte kluchten. Deze naaktvoorstellingen gingen een tijdje 

door, tot Justinianus I, ze bij wet verbood. Hij voerde meteen ook voor mimespelers, koorddansers, 

acrobaten en andere artiesten de plicht in een legging te dragen bij hun optreden.

Over het theater in de Middeleeuwen is weinig geweten. Wel zijn, aldus Witkowski en Nass, ver-

schillende Middeleeuwenauteurs het erover eens dat er een grote rol was toebedeeld voor naakt-

heid in de voorstelling van mysteries. Christus werd bijvoorbeeld steevast naakt aan het kruis gena-

geld. Het is echter best mogelijk dat acteurs zeer aansluitende pakken droegen, waardoor het naakte 

lichaam als het ware geïmiteerd werd, maar in dergelijke gevallen ging vooral de hygiëne voor op 

de schaamte. Van het gebruik van naakten is uiteraard enkel sprake als het theater in het openbaar 

werd opgevoerd: binnen de muren van de kerk werden voorstellingen met naakten niet geduld. 

Ook bij vorstelijke intredes, waarbij men vaak zogenaamde ‘tableaux vivants’ opvoerde, kwam het 

meer dan eens voor dat een acteur naakt zijn of haar personage vertolkte, geheel in functie van 

de rol. Zo weet men dat er bij de intrede van Lodewijk XI in Parijs – op 30 augustus 1461 – drie 

knappe meisjes naakt de rol van sirene speelden.

Het theater van de 16de eeuw zal zich stilaan losmaken van de religieuze legendes en verdiept zich 

in voorstellingen gebaseerd op pure verbeeldingskracht. En aangezien de personages geen histori-

sche fi guren meer uitbeeldden maar een volledig fi ctieve rol speelden, werd het ook toegestaan dat 

ze in het openbaar ‘in natuurlijke staat’ – soms betekende dit ‘naakt’ – verschenen. Zeer bekend in 

die tijd waren ook de Gelosi, Italiaanse mimespelers die onder andere voor verschillende vorsten 

speelden. Hun spel lag op de grens van het ontucht, net vanwege het obscene karakter van hun 

mimespelen. Hun repertoire was essentieel erotisch en pornografi sch en bestond ook niet uit een 

grote mise-en-scène: enkele schragen met een plank erop volstonden om hun scène op te bou-

wen.

Met de 17de eeuw bereiken we volgens Witkowski en Nass de grote eeuw van het Franse theater. 

Het was dan ook vooral in Frankrijk zelf dat de actrice haar opwachting maakte, daar waar vrou-

wenrollen vroeger door amateurs of door jonge verklede mannen werden vertolkt. Toch was het 

rijzen van de vrouwelijke ster op scène een trage evolutie: de meeste vrouwenrollen gingen nog 

steeds naar mannen. Bovendien was deze evolutie niet in alle landen op hetzelfde moment zicht-

baar: zo bleef het puriteinse gedachtegoed in Engeland nog een tijd verder regeren: actrices bleven 

afwezig, enkel acteurs mochten de scène bevolken.
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De – Franse – actrices die wél bekend konden worden, behoorden meestal tot de entourage van 

Lodewijk XIV en waren prachtige en gracieuze vrouwen, die door hun plastische schoonheid in de 

smaak vielen bij de vorst en zijn publiek. Hoewel het naakt hier al minder een rol speelt, trachtten 

deze actrices toch een deel van hun geheime charmes te delen met het publiek.

In de 18de eeuw zien we opnieuw een strenger worden van de normen. Vrouwen die min of meer 

ontkleed waren, kwamen in publieke theateropvoeringen niet vaak meer voor. Het naakte lichaam 

zocht en vond een uitweg in de privé-orgieën en de meer losbandige theaters, terwijl de politie in 

verschillende West-Europese landen scenische uitspattingen in de openbare theaters wilde beteu-

gelen.

De 18de eeuw is bovendien ook de eeuw van de hervorming van het theaterkostuum. Luxe en 

fantasie maakten plaats voor meer waarheidsgetrouwe kostuums, in de lijn van het revolutionaire 

gedachtegoed van die tijd. Ook het kostuum van de danseressen onderging een transformatie: de 

gesloten legging werd voor hen verplicht. Later werden hier ook de maillot en de rok in meerdere 

lagen aan toegevoegd. Vijf tot 10 rokken boven elkaar werd de regel voor de danseres.

Toch was het strenge optreden van de politie geen garantie voor een fatsoenlijke theaterwereld. 

De losbandigheid bleef bestaan en werd zelfs intenser. Alle klassen van de samenleving lieten zich 

verleiden door de hang naar ontucht. Bovendien ondergingen de clandestiene of meer losbandige 

theaters geen controle van de politie. Daardoor konden ze meer liederlijke scènes opvoeren, waarbij 

een publiek kwam opdagen dat hier apart voor werd uitgenodigd. De artistieke waarde van de stuk-

ken was hier echter van ondergeschikt belang: alles werd overheerst door de obsceniteit.

Ook de Franse Revolutie had invloed op het theater. Zo kwam er een nieuwe hervorming van het 

theaterkostuum, geënt op de antieke modes. Er verschenen bijvoorbeeld acteurs op scène in een 

antieke Romeinse toga.

De tijd van het losbandige gestoei en de suggestieve ontkleding is nu ook defi nitief voorbij. De 

revolutie ziet het theater als een uitgelezen middel voor moralisatie en sociale opvoeding: ze wil dat 

de bevolking er de deugden van vervlogen tijden komt opsnuiven en er de principes van burgerzin 

en vaderlandslievendheid onder de knie krijgt.

De veroverde vrijheid zorgde dus niet voor een grotere losbandigheid, wel integendeel. De thea-

terhuizen brachten nu eens een eerder nobel genre, dat een opfrissing kreeg sinds de oudheid, dan 

weer meer satire en parodie. De grote actrices werden, tegen alle verwachtingen in, toonbeelden 

van deugd en kuisheid.

Toch schoot de revolutie ook hier tekort. Hoe hard men zijn best ook deed, de losbandigheid 

vierde nog steeds hoogtij in de kleinere theatertjes en op de privé-feesten en bals.
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De 19de eeuw werd weer een stuk preutser. Het naakt is meer en meer uit den boze, al dragen 

actrices wel nog negligés (korte bedjasjes). Als er dan toch een stukje bloot op de scène te zien was, 

was dit vaak het gevolg van een ongelukje op scène: een verkeerde beweging van een actrice of van 

een van haar medespelers waardoor ongewild bepaalde delen van het lichaam werden ontbloot. De 

Victoriaanse moraal – zie ook eerder – zorgde er echter voor dat het naakte lichaam volledig van 

het theaterpodium geweerd werd.

Tegen het einde van de 19de eeuw zien de Witkowski en Nass een apotheose van het naakt. Sinds 

1870 vallen de laatste sociale vestingen stuk voor stuk uiteen, waardoor vrijheden zich kunnen ont-

plooien en in volle bloei komen. De losbandigheid volgt hier, volgens de auteurs, onvermijdelijk 

uit. De afschaffi  ng van de censuur zorgde ervoor dat we het recht hebben om alles te denken, te 

zeggen en te schrijven en dus hebben we ook het recht om alles te durven op scène. Dat heeft tot 

gevolg dat de acteurs zich bevrijd voelen en blij zijn dat ze niet langer rekening moeten houden 

met stomme conventies en moraliserende gedachten. Er mag met andere woorden opnieuw wor-

den toegegeven aan de dorst naar ontucht.

Toch nuanceren beide auteurs deze apotheose ook meteen. Want in de eigenlijke, openbare theaters 

is het naakt nog steeds erg uitzonderlijk. Zelfs in de ultramoderne tijden[50] ontstaat nog opschud-

ding als een actrice op scène haar blote dijen durft te tonen. En dan nog beschouwen de auteurs 

Frankrijk als het West-Europese land met de minste censuur. Ook tegen het einde van de 19de 

eeuw bleef volgens hen de censuur regeren in België. Pruisen was iets losser wat het gebruik van de 

negligé betreft. Engeland lijkt het strengst: daar vond de censuur zelfs haar weg naar de dramatische 

manuscripten en verbood alles wat immoreel was of leek in de dialogen. Zelfs de politie moeide 

zich met de zaken in het theater, wat desastreuze gevolgen had voor het Engelse theater volgens 

Witkowski en Nass.

Toch zullen kunstenaars zich niet zomaar neerleggen bij de verschillende vormen van censuur. Men 

wil streven naar een steeds grotere bevrijding van het lichaam. Hierin speelde de moderne, oncon-

ventionele dans een niet te miskennen rol. Vanuit de dans kwam er ook in het theater een beweging 

op gang die een volledige bevrijding van het lichaam voorstond.

[50]  Men moet dit ‘ultramoderne’ bekijken met de nodige nuance: het boek werd gepubliceerd in 1909.
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Het naakte lichaam in . 

het Antwerpse en Gentse 

stadstheater tussen 1967 en 

2007

 

In deze Vlaamse theatergeschiedenis van het naakte lichaam ligt de focus volledig op de ontwik-

kelingen binnen het stadstheater in Antwerpen en Gent. Ik zal echter ook geregeld uitstapjes 

maken naar de algemene Vlaamse (theater)context, aangezien het stadstheater uiteraard sterk 

verankerd zit en niet los kan gezien worden van de Vlaamse geschiedenis, ook buiten het theater.

De jaren zestig2.1. 

VLAAN DEREN IN DE JAREN ZESTIG2.1.1. 

ALGEMENE GESCHIEDENIS2.1.1.1. 

Een decennium start vanzelfsprekend niet met ‘een schone lei’. De gebeurtenissen op het einde van 

de jaren ’50 zijn dus essentieel om een vollediger beeld te krijgen op het begin van de jaren ’60.

Op 17 april 1958 opent in Brussel de wereldtentoonstelling, op de Zavel. Alles staat in het teken 

van ‘De techniek ten dienste van de mensheid’[51]. Men spaart dan ook kosten noch moeite om de 

moderne Belgische droom naar buiten te dragen.

[51]  HOOGHE, Marc, JOORIS, Ann, Golden sixties: België in de jaren zestig 1958-1973, Gent, Ludion/
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“De toekomst ligt open. België is eindelijk een moderne staat; Brussel heeft 

zijn wolkenkrabbers, verkeerstunnels en binnenkort zijn metroverbinding. Het 

lijkt allemaal een beetje meer op Amerika, maar dan in het klein.”[52]

Het moderne België wil graag pronken met haar recente verwezenlijkingen, maar het laagje blad-

goud begint algauw te schilferen. Zo voorziet men op de Expo een Kongolees paviljoen, terwijl 

het impliciet duidelijk wordt dat deze koloniale droom binnenkort voorbij zal zijn. Dat aanvoelen 

blijkt ook te kloppen: Congo wordt onafhankelijk op 30 juni 1960[53]. Ook tussen Vlamingen en 

Walen steken de eerste strubbelingen de kop op: deze twee taalgroepen zonderen zich in een apart 

paviljoen af. Deze onenigheden zullen een goed decennium later uitmonden in aparte cultuur-

raden voor de beide taalgemeenschappen.

Op economisch vlak gaat het België nog een tijdje voor de wind. De jaren zestig vormen dan ook 

het hoogtepunt van een dertig jaar durende groeicyclus, die onmiddellijk na de Tweede Wereldoor-

log start en pas eindigt met de crisis in 1973. De economie van de jaren ’60 wordt dan ook door de 

meeste analisten en historici in het ‘Gouden Tijdperk’[54] geplaatst, dat loopt van 1947 tot 1973.[55]

Ook de scholingsgraad van de Belgen neemt in de jaren ’60 een snelle vlucht. Men gaat niet alleen 

langer naar school, maar men wordt ook beter opgeleid. Kenmerkend hiervoor is dat men ook bij 

de dienstplichtigen categorieën van mentale geschiktheid invoert. De mannen krijgen verschil-

lende labels: van ‘opvoedkundig verachterden’, tot ‘kunnende lezen, schrijven en rekenen’ (maar 

niet meer dan dat) en ‘beter geleerd dan hierboven vermeld’.[56] Het aantal mannen in de eerste 

twee categorieën neemt gestaag af, ten voordele van de derde categorie.

Ook de universiteiten krijgen te maken met een snelle groei, waardoor de gebouwen zo goed als 

uit hun voegen barsten. Hiertegen zullen de studenten dan ook in opstand komen[57].

De verbetering op het vlak van de scholingsgraad zal ook voor een kentering zorgen in de politieke 

verhoudingen. Men stelt onderzoeken in naar politieke participatie, die allemaal tot hetzelfde be-

sluit komen: hoe hoger de scholingsgraad, hoe intensiever de deelname aan het politieke en sociale 

leven.[58] Dit besluit zal zich snel laten blijken, want hoe beter mensen opgeleid zijn, hoe meer ze 

ASLK, 1999, p. 8.

[52]  Ibidem, p. 8.

[53]  Ibidem, p. 34-35.

[54]  Een term van de Britse historicus Eric Hobsbawm

[55]  HOOGHE, Marc, JOORIS, Ann, o.c., p. 14.

[56]  Ibidem, o.c., p. 22.

[57]  Zie ook verder in dit hoofdstuk.

[58]  HOOGHE, Marc, JOORIS, Ann, o.c., p. 25.
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van de politici verwachten dat ze rekening zullen houden met hun wensen. Het politieke verwach-

tingspatroon verandert en brengt zo een protestgolf en een roep om meer inspraakmogelijkheden 

met zich mee.[59]

De zestiger jaren betekenen ook een zich verder ontwikkelen van een evolutie die al eerder in gang 

was gezet: de ontkerkelijking en de ontzuiling. De kerk verliest eigenlijk al vanaf het begin van de 

jaren ’20 op verschillende vlakken aan terrein. Tussen 1958 en 1973 haakt meer dan een derde van 

de trouwe kerkbezoekers in België af.[60] De jaren ’60 zullen in dit proces een stroomversnelling 

betekenen, met een toename van het protest tegen de autoritaire manier waarop de Kerk geleid 

wordt. De pausen volgen zichzelf op, maar er is geen enkele kerkelijke leider die deze neerwaartse 

spiraal kan tegenhouden.

Toch blijkt dat, hoewel de Kerk haar dominante positie stilaan verliest, er geen vergelijkbare stijging 

is van het aantal vrijzinnigen. Hiervoor kan men een aantal redenen geven, zoals dat men binnen 

het Humanistisch Verbond liever geen expliciet standpunt wil innemen: men gebruikt liever ab-

stracter idealen als tolerantie, pluralisme en gelijkberechtiging.[61]

Het meer en meer loskomen van de idealen van de christelijke religie zorgt ook voor een – wel-

iswaar ‘stille’ – revolutie op seksueel vlak. Er wordt met niet veel woorden over gerept, maar toch 

schakelen vele vrouwen over op de nieuwe, pas uitgevonden, vormen van anticonceptie. Toch levert 

deze seksuele revolutie geen losbandigheid op: het aantal mensen dat bewust gaat experimenteren 

met het leven in communes, met homoseksualiteit of seks met meerdere partners, is heel erg be-

perkt.[62]

Maar wanneer in het begin van de jaren ’60 de anticonceptiepil vanuit de Verenigde Staten op de 

Belgische markt komt, zien vele duizenden koppels dit als het ultieme nieuwe voorbehoedsmiddel. 

Een aantal studies tonen echter aan dat dit geen massale stormloop was: in 1966 maakt nog bijna 

90% van de gehuwde koppels gebruikt van de minder veilige methoden van periodieke onthou-

ding of coïtus interruptus. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat vrouwen die de methode van 

periodieke onthouding toepasten, over het algemeen veel minder tevreden waren over de kwaliteit 

van hun seksuele relatie dan vrouwen die wél een beroep deden op modernere vormen van anti-

conceptie (de pil, het spiraaltje…).[63]

[59]  Ibidem.

[60]  Ibidem, p. 36.

[61]  HOOGHE, Marc, JOORIS, Ann, o.c., p. 38.

[62]  Ibidem, p. 44.

[63]  Ibidem, p. 46.
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Deze nieuwe visie op anticonceptie zorgde er ook voor dat het thema van abortus meer op het 

voorplan trad. De verklaring hiervoor is er vooral een van psychologische aard: aangezien het 

gebruik van de pil tot een betere beheersing van de voortplanting leidt, is een mislukking op het 

vlak van geboortebeperking veel moeilijker aanvaardbaar. Vrouwen, hierin ondersteund door fe-

ministische bewegingen, stellen dan ook steeds meer en steeds luider de vraag naar de legalisering 

van abortus. Toch mondt deze vraag nog niet meteen uit in een legalisering van abortus. Zo wordt 

gynaecoloog Willy Peers in 1973 nog gearresteerd voor het uitvoeren van 200 abortussen[64].

En ook dit hele proces speelt een rol in de ontkerkelijking. De rooms-katholieke Kerk blijft stug als 

het op anticonceptie aankomt en eigenlijk is zelfs periodieke onthouding uit den boze. Seksualiteit 

in het algemeen zit binnen de Kerk al eeuwen in een taboesfeer en geslachtsgemeenschap kan enkel 

worden goedgekeurd in functie van de voortplanting of de procreatie. Toch is er in de eerste helft 

van de jaren zestig een kentering merkbaar: de Kerk wil duidelijk een grotere openheid aan de dag 

leggen als het om anticonceptie gaat. Omdat men er niet in slaagt tot een eenduidig standpunt te 

komen, wordt een speciale commissie in het leven geroepen, die uiteindelijk besluit dat de keuze 

van de anticonceptiemiddelen niet bij de Kerk maar bij de gehuwden zelf ligt. De volgende paus, 

Paulus VI, is het hier echter helemaal niet mee eens. In zijn encycliek Humanae Vitae, uitgevaardigd 

op 25 juli 1968, prijst hij de zegeningen van de echtelijke liefde. Toch laat hij impliciet doorsche-

meren dat periodieke onthouding door de beugel kan om het aantal geboorten te beperken. Hij 

stelt namelijk dat kuise en op het leven gerichte huwelijksdaden moreel goed te keuren zijn en 

zelfs ‘geoorloofd [zijn], ook al valt te verwachten, dat zij onvruchtbaar zullen zijn door oorzaken 

die onafhankelijk zijn van de wil van de gehuwden’.[65] De anticonceptiepil is echter volledig on-

aanvaardbaar. Door het uitvaardigen van deze encycliek maakt de paus het volledig onmogelijk om 

binnen de Kerk nog een compromis te bereiken over anticonceptie. Deze Humanae Vitae wordt 

echter op ongeloof onthaald, zowel bij de gelovigen als bij priesters en bisschoppen. De Belgische 

bisschoppen haasten zich dan ook om het document te relativeren. Voor hen moet het gebruik van 

anticonceptie niet veroordeeld worden.[66]

Hoewel het misschien geen revolutie mag genoemd worden, zien we toch een grote mentaliteits-

verschuiving op het vlak van seksualiteit. Aan de KUL krijgen studenten voor het eerst een lessen-

cyclus Huwelijk en Gezin, waarin ook een onderdeel over seksuele voorlichting verwerkt zat. Hier 

werden echter nog vooral de conservatieve, christelijke standpunten gepropageerd: voorhuwelijkse 

[64]  BENOY, Peter, ‘Chronologie van het culturele leven’, in: F. Redant, J. Van Schoor (ed.), Toen theater 
een strijd was: Twintig jaar politiek theater in Vlaanderen 1965-1985, Antwerpen, Vlaams Centrum van het 
Internationaal Theater Instituut, 2001, p. 178.

[65]  HOOGHE, Marc, JOORIS, Ann, o.c., p. 48.

[66]  Ibidem.
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betrekkingen waren verkeerd en enkel periodieke onthouding mag gebruikt worden in functie van 

geboortebeperking.

Maar daar waar men aan het einde van de jaren vijftig nog heel afwijzend stond tegenover homo-

seksualiteit, voorhuwelijkse betrekkingen, masturbatie, het gebruik van anticonceptie of het hebben 

van meerdere seksuele partners[67], is hierin een zekere – erg gestage – tolerantie merkbaar. Hier kan 

ook het verband gelegd worden met de grote vooruitgang in de medische wereld, waarin ook de 

studie van de seksuologie een plaats krijgt.

Tegen de tweede helft van de jaren ’60 komen er echter in de hele Westerse wereld een heel aantal 

tegenbewegingen op gang die het tij doen keren. Studenten, vrouwen, milieubeschermers, vre-

desactivisten, mensen die begaan zijn met de ontwikkelingslanden… doen een grote protestgolf 

ontstaan. In België is vooral de studentenrevolte van 1968 blijven hangen. Universiteitsstudenten 

komen op straat om te reageren tegen de beperkte middelen waar ze mee te maken krijgen. De 

universiteiten – die hun studentenaantallen fors zagen toenemen – beschikken op dat moment nau-

welijks over meer middelen of personeel dan tien jaar eerder, met als gevolg dat de studenten geen 

contact meer hebben met hun professoren en dat de lokalen veel te klein geworden zijn.[68] Maar 

ook de Franstalige afdeling van de Leuvense universiteit, die ook in Leuven gehuisvest is, stoot de 

studenten steeds meer tegen de borst. Uiteindelijk zal men, op 20 september 1968, beslissen de 

Franstalige afdeling te verplaatsen naar Ottignies en Sint-Lambrechts-Woluwe.[69]

Deze protestgolven zijn een voorbode van de economische crisis van 1972-1973 met infl atie, 

werkloosheid en stijgende grondstofprijzen tot gevolg. De economische groei is duidelijk over haar 

hoogtepunt heen en de wereld verzakt in een diepe crisis.[70]

CULTURELE ONTWIKKELINGEN IN DE JAREN ‘602.1.1.2. 

De jaren vijftig betekenden voor de Belgische kunst een toename van de individualisering van de 

kunstenaars en de opkomst van een abstracte en niet-fi guratieve kunst. Kunstenaars gaan verwij-

zingen naar de realiteit uit de weg of gebruiken de realiteit om tot een totaal andere waarneming 

te komen. Men zet experimenten op met de voorstellingswijze, het ontwerp, de technieken en 

[67]  Ibidem, p. 49-50.

[68]  Ibidem, p. 25.

[69]  Ibidem, p. 95.

[70]  Ibidem, p. 62.
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materialen… Op die manier ontstaat er een grotere verscheidenheid en eigenheid bij de kunste-

naars.[71]

Eind jaren vijftig worden een aantal privé-initiatieven opgezet ter promotie van de moderne kunst. 

Zo start Karel Geirlandt in 1957, samen met zijn vrienden, de Vereniging voor het Museum van 

Hedendaagse kunst, in Gent. Deze organisatie is een pleitbezorger voor de hedendaagse kunst. Men 

koopt zelfs eigentijdse werken aan en organiseert hier tentoonstellingen mee. Uiteraard streven de 

initiatiefnemers ook naar de oprichting van een Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent, dat er 

uiteindelijk in 1975 zal komen.

Rond diezelfde periode ontstaan in Antwerpen het G-58 Hessenhuis en de Nieuwe Vlaamse School, 

die er beiden op gericht zijn de buitenlandse kunst in België te introduceren en de Belgische kunst 

in het buitenland te promoten. De oprichting van deze twee organisaties in Antwerpen zorgt voor 

een tweespalt in de stad. Omdat de Vereniging voor het Museum van hedendaagse kunst in Gent 

erg dynamisch blijft verderwerken, verplaatst de avant-gardescène zich in het begin van de jaren 

zestig van Antwerpen naar Gent.[72]

Het begin van de jaren ’60 wordt in België gekenmerkt door “een marginale anarchistische stro-

ming die resoluut de taal van de erkende kunst van de hand wijst”[73]. Kunstenaars willen hun pu-

bliek een bewustzijn schoppen en komen in opstand tegen de opdringerige consumptiemaatschap-

pij en de culturele verarming die daarmee volgens hen gepaard gaat. Ze stellen de kunst actief ter 

discussie: “wat is kunst, wat betekent kunst voor een maatschappij en wat is haar taak?”[74].

Kunstenaars als Panamarenko en Bernd Lohaus organiseren in Antwerpen en Brussel de eerste 

happenings, als revolte tegen de maatschappij. Brussel kent ook een aanhoudend protest tegen de 

afwezigheid van een Museum voor Moderne Kunst. In 1968 zal het Paleis voor Schone Kunsten in 

Brussel bezet worden door kunstenaars onder leiding van Marcel Broodthaers en Serge Creuz[75]. 

In tussentijd richt Broodthaers in zijn eigen huis in Brussel, een fi ctief museum op onder de naam 

‘Musée d’Art Moderne, Département des Aigles’[76]. Het museum krijgt in de loop der tijd ook een 

verdeling in departementen. Het museum wordt hier dus verheven tot kunstwerk en de rol van 

conservator, verzamelaar en kunstenaar valt samen. Het is op deze manier dat Broodthaers de es-

[71]  Ibidem, p. 174.

[72]  Ibidem, p. 175.

[73]  Ibidem, p. 176.

[74]  Ibidem.

[75]  BENOY, Peter, o.c., p. 177.

[76]  Ibidem, p. 179.
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sentie van de kunst ter discussie stelt. Zijn evenement is meteen ook een van de meest ingrijpende 

bespiegeling over de rol en de betekenis van de kunst in de huidige consumptiemaatschappij.[77]

Ook in de literatuur streven schrijvers en dichters naar een steeds grotere autonomie. De lezer moet 

ook hier voorzien worden van een kritisch bewustzijn. Zo ijvert de nieuw-realistische poëzie naar 

een “democratische, maatschappijkritische bewustwording en naar de integratie van het creatieve 

product in het alledaagse leven”[78]. Er komt een sociaal engagement op gang dat zich vertaalt in 

ontelbare happenings, avonden en markten rond poëzie. Maar ook hier is er een keerzijde aan de 

medaille. De kunstenaars dreigen namelijk zelf in de val van de consumptiemaatschappij te vallen. 

Want, zo schrijft Ann Jooris in haar overzicht, “precies door het gedicht te integreren in de con-

sumptieve werkelijkheid loopt het gevaar zelf herleid te worden tot een consumptieproduct”[79].

Het is ook in die periode dat twee mijlpalen uit de Vlaamse literatuurgeschiedenis verschijnen: 

Het boek Alfa van Ivo Michiels – het eerste deel van een vierdelige Alfa-cyclus – en De verwon-

dering van Hugo Claus. Tot dan toe kende men Claus vooral van toneelstukken als Een bruid in 

de morgen[80] (1955), Suiker (1958), Onder het melkwoud (1958) en Mama, kijk, zonder handen! 

(1959).[81] Zowel zijn romans als zijn toneelstukken worden getekend door een verzet tegen de reli-

gie, de Vlaamse kleinburgerlijkheid en de wreedheid van de mens. Tegen het einde van de jaren ’60 

verschijnen ook een aantal puur politieke gedichten van de hand van Claus. Hierin laakt hij onder 

meer de verrechtsing van de samenleving.[82]

Ook in het theater komt, net als in de fi lm, een avant-gardestroming op gang. Toch zal ik deze 

periode (eind jaren vijftig tot eind jaren zestig) bespreken aan de hand van twee toneelstukken ge-

schreven door en – althans één ervan – in regie van Hugo Claus. Deze auteur is namelijk niet weg 

te denken uit de theaterontwikkelingen van de jaren zestig. Niet alleen omwille van zijn rebelse ro-

mans en theaterteksten, maar ook vanwege een aantal van zijn regies in dat decennium én vanwege 

het manifest T 68, dat hij samen met Alex Van Royen en Carlos Tindemans schreef en waarvan de 

boodschap nu nog steeds nazindert[83].

[77]  Ibidem.

[78]  Ibidem, p. 180.

[79]  Ibidem, p. 180.

[80]  Over de première van dit stuk: zie ook verder.

[81]  HOOGHE, Marc, JOORIS, Ann, o.c., p. 182.

[82]  Ibidem.

[83]  Voor een bespreking van T 68: zie verder in dit hoofdstuk.
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Op 1 oktober 1955 gaat Een bruid in de morgen in première in Rotterdam. Het stuk is geschreven 

door Hugo Claus en stond onder de regie van Ton Lutz. In die tijd stond de naam van Claus al 

gelijk aan vernieuwende en controversiële romans, verhalen en gedichten. Ook op dit stuk wordt 

gemengd gereageerd, wat een typerende reactie zal worden voor het meeste dramawerk dat hij 

schrijft. Claus schopt maar al te graag tegen heilige huisjes die hij eigenlijk nog het liefst helemaal 

zou zien verdwijnen. Ook taboes worden door Claus met de grond gelijk gemaakt. Dat zal hij eens 

te meer bewijzen met de opvoering van Masscheroen in 1967.[84]

Claus zoekt en raakt de zere plekken van de burgerij. Hij houdt ervan de rebel te zijn en gaat aan 

de slag met een aantal steeds terugkerende thema’s, zoals “begeerte, wreedheid, moederbinding en 

de daaruit voortvloeiende adoratie en angst voor de vrouw, het katholieke – met name Vlaamse – 

burgermilieu en de man als onvolwassen wezen”[85]. Claus laat ook zien dat hij een hart heeft voor 

experimenten. “Absurdistische, surrealistische en naturalistische” elementen passeren de revue, ter-

wijl hij en passant ook refereert aan “Griekse, Romeinse en Elizabethaanse literatuur”[86].

Daarnaast laat Claus zich ook graag inspireren door andere auteurs. Er komen invloeden uit de 

richting van Williams, Anouilh, Faulkner en Beckett, maar de grootste invloed doet hij op van de 

Fransman Antonin Artaud. Zeker in Thyestes (1966) en Masscheroen (1967) – de eerste theater-

regies van Claus – laat hij zien dat hij de ideeën van Artaud over hoe en wat theater moet zijn, 

begrepen heeft en verder wil meenemen in zijn eigen werk.

Zoals gezegd wordt Een bruid in de morgen op gemengde reacties onthaald. Dat neemt niet weg 

dat dit stuk voor Claus een grote internationale doorbraak betekent. In de jaren die hierop volgen 

zet Claus zich aan het schrijven, waarbij hij in een sneltempo een immense hoeveelheid toneeltek-

sten, libretti en scenario’s schrijft. Niet alle stukken zijn even goed, maar het is een onomstootbaar 

feit dat Claus een grote bijdrage heeft geleverd aan de twintigste-eeuwse Nederlandstalige drama-

turgie. Zijn werk werd dan ook al meermaals gelauwerd, in Vlaanderen en Nederland, maar ook 

verder buiten onze landsgrenzen.[87]

De theaterteksten van Claus worden zo gewaardeerd vanwege het grote gevoel voor dialoog dat 

erin verwerkt zit. Met zijn dialogen wil Claus zijn personages ontmaskeren en tekenen. Zo schept 

hij een nieuwe taal die “buitengewoon beeldend, poëtisch, suggestief en authentiek is. Claus wil 

[84]  Uitgebreide bespreking van ‘Masscheroen’ in hoofdstuk 2.1.2.

[85]  MELSERT, Yolande, ‘1 oktober 1955: Première van ‘Een bruid in de morgen in Rotterdam in 
de regie van Ton Lutz’ – Hugo Claus als toneelschrijver en regisseur’, in: R. L. Erenstein (ed.), Een 
theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam, 
Amsterdam university press, 1996, p. 705.

[86]  Ibidem.

[87]  Ibidem.
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met zijn toneelstukken niet de werkelijkheid weerspiegelen, maar haar transformeren, herschep-

pen. De taal is daarvoor zijn meest geëigende instrument”[88]. Dé meest vereiste en fundamentele 

bouwsteen voor goed toneel is voor Claus dan ook een goede tekst. Met de tekst mag dan ook geen 

geknoei gemoeid zijn, men moet er verstandig mee omspringen.

In 1966 gaat Hugo Claus voor het eerst de regisseursuitdaging aan met Thyestes, dat hij voor To-

neel Vandaag regisseert[89]. Hierin trekt hij het spoor van Antonin Artauds theater van de wreedheid 

door. Uiteraard was Claus niet de enige theatermaker die naar Artaud teruggreep. In de late jaren 

zestig was Artaud zelfs een soort modebegrip geworden: “regisseurs grepen in die tijd gemakkelijk 

naar de naam van Artaud terug om te verantwoorden dat zij de oorspronkelijke teksten waarmee 

ze werkten, niet respecteerden en met hun acteurs improviseerden rond de thema’s van de stukken 

en daarbij de ‘wreedheid’ van het bestaan trachtten te accentueren”[90].

Het mag dus gezegd worden dat “Artaud een duidelijk spoor getrokken heeft door het Vlaamse 

theaterlandschap. Hij is verantwoordelijk voor heel wat nieuwe inzichten, die vooral jongere thea-

termakers en schrijvers hebben gefascineerd en geïnspireerd”[91].

De nieuwe inzichten die Hugo Claus onder meer bij Artaud haalt, zal hij hertalen naar een theater-

manifest, dat hij in 1967[92] schrijft samen de acteur Alex Van Royen en de Antwerpse theaterweten-

schapper Carlos Tindemans. Het dunne boekje draagt als titel ‘T 68 of de toekomst van het theater 

in Zuid-Nederland’. Eigenlijk gaat het, als we de auteurs mogen geloven, niet om een manifest. 

Op de eerste regel van hun document poneren ze het meteen: “Dit document is geen manifest.”[93] 

Op het moment dat het boekje gepubliceerd wordt, zijn de auteurs er al van op de hoogte dat de 

“hoogste autoriteiten”[94] hun plan voor onbepaalde tijd terzijde heeft gelegd. Toch vinden ze het 

noodzakelijk hun ideeën nogmaals voor een groter publiek uit de doeken te doen. Want:”Wij wil-

len de bureaucraten en politici die bij een tam en verkalkt soort middenstandstheater gebaat zijn, 

logenstraff en en op hun plicht wijzen”[95].

[88]  Ibidem, p. 706.

[89]  DECREUS, Freddy, ‘1966: Claus regisseert Thyestes bij Toneel Vandaag – Vlaanderen en Artaud’, 
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Al heel snel blijkt de ontevredenheid van de drie auteurs met het bestaande, offi  ciële theater. Ze 

schrijven:

“Onze offi  ciële gezelschappen stemmen hun theaterpolitiek af op 

de grootste gemene deler. Ze mikken op een serie stukken die vooraf 

zekerheid-zonder-risico en knikkebollende instemming garanderen. 

Daarmee vangen ze dan die tweeëneenhalfdozijn trouwe slenteraars 

die zonder persoonlijke selectie elke vertoning ondergaan.”[96]

Ze stellen ook dat men in de offi  ciële theaters ofwel ‘zalig bouwt’ op de eigen smaak van zovele 

decennia terug of dat men het internationale aanbod veilig afschuimt. 

“In beide tendensen gaat de aandacht meer naar het literaire of historisch-

dramatische gehalte dan naar intrinsiek-theatrale waarden. Met 

wisselende graden van geboeidheid en/of amusement bouw je echter 

geen theater op. Ons huidige theater mist stijl, mist een uitgesproken 

vormwil, mist een eigen patroon, een watermerk, een ziel.”[97]

Het is duidelijk dat de auteurs radicaal willen breken met het theater zoals zij het in de late jaren ’60 

meemaken. Ze betreuren dan ook ten sterkste dat het offi  ciële theater geen eigentijds bewustzijn 

bevat, maar bieden meteen ook een oplossing aan: T 68:

“Ons offi  ciële theater vindt niet de aansluiting bij een wereldopinie; het vormt geen 

noodzakelijk en onmisbaar medium en expressie-instrument voor de mentaliteit 

van een generatie en een tijd. Evenmin beantwoordt het aan de technische, de 

stilistische, de professioneel-ethische tendensen die momenteel het wereldtheater 

grondig wijzigen, stimuleren en daardoor levend houden. Ons theater blijft 

voortdurend buiten spel staan. Blijkbaar met instemming van de verantwoordelijke 

leiders. Wij leggen ons niet neer bij deze feiten. Wij willen gebruik maken van alle 

tekenen van onbehagen en ongeduld. Wij willen een weg uitstippelen waarmee 

ons professionele theater uit de impasse kan geraken. Deze weg is T 68.”[98]

Toch is het niet hun betrachting om de drie offi  ciële theaters – KVS, KNS en NTG – van hun 

voetstuk te lichten. De auteurs willen het monopolie van de stadstheaters niet aantasten, maar zijn 

er ten volle van overtuigd dat dit geïnstitutionaliseerde theater alleen maar baat zal hebben van de 

[96]  Ibidem, p. 5.

[97]  Ibidem.

[98]  Ibidem, p. 6-7.
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geplande activiteiten rond T 68. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn een nieuw theatermono-

polie te willen creëren: men wil vooral “een gezelschap en een centrum met een nieuwe visie op 

het theater”[99] vormen. “Dit gezelschap is T 68.”[100]

Het plan van T 68 gaat natuurlijk verder dan het uiten van het ongenoegen van de auteurs tegen 

de grote, offi  ciële stadstheaters en wat daar op de scène wordt gebracht. Claus en de zijnen pleiten 

voor de oprichting en subsidiëring van een volprofessioneel Rijksgezelschap. De troep moet wor-

den samengesteld uit jonge acteurs en actrices die een opleiding aan een van de erkende instituten 

achter de rug hebben. De belangrijkste voorwaarde is echter wel dat deze acteurs het ongenoegen 

van de auteurs over het bestaande theater moeten delen om zich in te zetten voor een nieuwe 

georiënteerdheid. “Het theatercollectief zal uit het individuele lid stimulansen ontvangen en aan 

het individuele lid stimulansen toedienen om een gave totaliteit te bereiken die aan elke opvoering 

een onvervangbaar karakter zal verlenen.”[101] Bovendien, zo blijkt verder, wil men echt enkel jonge 

acteurs aantrekken: de auteurs willen “onze acteur recruteren uit de leeftijdsklasse van 22 tot 35 

jaar, die volgens Michel St.-Denis theaterpedagogisch de eigenlijke rijpingsperiode van de acteur 

uitmaakt”[102].

De auteurs maken ook graag en vaak duidelijk wat ze niet willen:

“Wij ruimen op met het théâtre de papa, het burgerlijke ongenoegen, het 

slikamusement, het schommeltheater dat de sublimering van alle wensdromen biedt. 

Per defi nitie bezit een theater voor ieders smaak ook geen ruggengraat; het wenst 

iedereen en dus niemand te lijmen. Het is uitsluitend commercieel gericht, geleid en 

beoordeel. (…) Wij willen evenzeer het moderne nutstheater vermijden, het alleen-

maar-ideologische theater, om het even van welke levensbeschouwerlijke observantie. 

Wij vinden dat de educatieve opdracht niet langer aan het theater toekomt.”[103]

Tindemans, Claus en Van Royen trekken ook hun lessen uit de structuur van de stadstheaters en 

willen tegen elke prijs partijpolitieke voorkeuren binnen hun gezelschap voorkomen, omdat deze 

volgens hen mede verantwoordelijk zijn voor het artistieke onbehagen. Toch willen ze zich ook 

niet aansluiten bij de kleine kelder- en kamertheatertjes die her en der in het land bestaan. Deze 

hebben zich, aldus de auteurs van T 68, doodgestaard op een literaire avant-garde, terwijl zij de 

[99]  Ibidem, p. 7.

[100]  Ibidem.

[101]  Ibidem, p. 8.

[102]  Ibidem, p. 17.

[103]  Ibidem, p. 9.
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elementaire experimentwaarden zoals dramaturgische techniek en aangepaste speelstijl veronacht-

zaamd hebben[104].

Ook bezinning over de eigen activiteiten is van het grootste belang. Want ook in het tekort aan 

bezinning ligt een van de oorzaken waarom het offi  ciële theater zichzelf wel overleeft, maar niet 

overtreft. “Wil het theater echter blijven bestaan, in staat tot ageren en reageren, dan dient het 

zich constant over zichzelf, over wezen en herkomst en bijgevolg toekomst te buigen.”[105] Met dit 

nieuwe Rijksgezelschap wil men vanuit de bestaande grondstof nieuwe vormen voor het theater 

formuleren, uitwerken en toepassen. Of, met andere woorden: “T 68 wil programmatisch uitgaan 

van het verschijnsel mens in zijn instrumentalisering als kunstenaar en vanuit deze principiële bun-

deling van refl exiefactoren doorstoten naar interpretatie”[106].

Dat men radicaal wil ingaan tegen het bestaande theater, maakt men meermaals duidelijk. Of zoals 

de auteurs het kernachtig samenvatten: “De breuk met wat bij ons als traditie bestaat en in stand 

gehouden wordt, moet zo volledig mogelijk zijn”[107]. Ook de actualiseringsgedachte blijft belang-

rijk:

“Wij willen een theater voor vandaag te midden van mensen van 

vandaag. (…) T 68 wil zich door zijn homogeniteit en ensembleprestaties 

richten tot de duizenden die thans het theater in de steek laten 

omdat zij er allen burgerlijke zelfgenoegzaamheid of obscure, lauwe 

experimentering vinden. Een groot gedeelte van het publiek dat thans 

naar fi lm en TV gedeserteerd is, kan teruggewonnen worden.”[108]

Toch wil men niet aansluiten bij de tendens naar vormingstheater, die zeker op dat moment meer 

vorm krijgt en vooral in de jaren zeventig zal doorbreken. “Dit mag nergens een ideologisch theater 

worden”, aldus de auteurs. “De intentie van T 68 is de mensen wakker te maken en te houden, het 

besef over te brengen een bewustzijn van nu te vertolken”[109].

Net als bij de recrutering van de acteurs is bij het aantrekken van regisseurs enige voorzichtigheid 

geboden. Daarom willen Claus, Tindemans en Van Royen twee eisen stellen aan de regisseurs: “Ten 

eerste moeten zij de algemene visie van het gezelschap delen. Ten tweede moeten zij in staat zijn tot 

[104]  Ibidem, p. 9-10.

[105]  Ibidem, p. 11.

[106]  Ibidem, p. 11-12.

[107]  Ibidem, p. 14.

[108]  Ibidem, p. 15-16.

[109]  Ibidem, p. 19.
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ambachtelijk coachen; elke repetitie moet meer zijn dan een toevallige etappe in een proces dat dan 

stilvalt bij de première, zij moet een onmisbare schakel zijn in de ontwikkeling van de troep”[110]. 

Voorlopig stelt men er echter weinig hoop op in het binnenland veel geschikte regisseurs te vin-

den. Daarom ook plant men regelmatig buitenlandse regisseurs aan te trekken die over een eigen 

methode, een bewuste stijl en een talent tot coachen beschikken.

Voor het dagelijkse bestuur wil men ook aan het hoofd van dit collectief een leidend collectief. 

Claus, Tindemans en Van Royen stellen voor om zelf, als initiatiefnemers van het project, dat leidend 

collectief te vormen. Ze beseff en echter wel dat er een wettelijk statuut zal nodig zijn, waarvan ze 

de aard, vorm en samenstelling in een tweede stadium willen bepalen. Maar ook hier is alweer snel 

duidelijk wat men niet wil, met het NTG als ultiem voorbeeld van slecht bestuur:

“Wel weigeren we opgescheept te worden met een raad van beheer 

die zijn almacht gaat usurperen en zijn privé-droombevelen door een 

knikkende directie wil uitgewerkt zien. Eén NT-Gent[111] lijkt ons als 

afschrikwekkend voorbeeld te volstaan. Wij voorzien een Board of Tutors 

waarin een aantal mensen, niet gekozen om hun politieke adhesie, een 

intellectuele garantie bieden voor de ernst van de onderneming.”[112]

Hoewel men op zoek wil naar nieuwe vormen, blijft men vasthouden aan het repertoiretheater. 

Het repertoire word hier echter wel anders aangepakt: het is voor T 68 geen verlengstuk van de 

literatuur, maar een pleidooi voor het theater. De teksten moeten vooral de relatie tussen scène en 

zaal vernieuwen en zullen dus meer behandeld worden als scenarii dan als onaantastbaar-heilige 

teksten. Zo zal, geloven de auteurs, de toeschouwer uit zijn zalige kijkrust opgeschrikt worden, 

waaruit dan een nieuw type van kijker zal ontstaan.[113]

Ook over de teksten is er dus een duidelijke visie:

“Het theater moet actualistisch zijn; niemand heeft behoefte aan fi lologische 

oprispingen. T 68 wil theater brengen en daarvoor de klassieke auteurs gebruiken 

naar de geest waarin ze thans zelf zouden schrijven, waren ze verbonden met 

T 68. (…)De enige voorwaarde is dat deze teksten de verbeelding stimuleren, 

een waarachtige sensatie overbrengen, en arealistisch spektakel opleveren, dat 

ze het theater een nieuwe injectie bezorgen waardoor het bijwonen van een 

[110]  Ibidem, p. 20.

[111]  De moeilijke relatie tussen Hugo Claus en het NTG komt ook verder, in hoofdstuk 2.1.3, aan bod.

[112]  CLAUS, Hugo, TINDEMANS, Carlos, VAN ROYEN, Alex, o.c., p. 23.

[113]  Ibidem, p. 24-25.
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vertoning van T 68 een feest en een plezier wordt. (…)Tenslotte willen wij al 

deze teksten ook qua taal tot modellen maken. T 68 zal bijzondere aandacht 

hebben voor de kwaliteitsvertaling. Wij zullen speuren naar die huisvertalers 

die T 68 naar de mond schrijven en meebouwen aan ons taalimago.”[114]

Het mag duidelijk zijn dat de auteurs meer willen dan van T 68 een eenmalig seizoensproject te 

maken. Men wil continuïteit, zowel fi nancieel als artistiek. Om het repertoire, de vorm en de stijl 

goed en zorgvuldig te kunnen opbouwen, is er een vijfjarenplan voorzien: twee jaar werken aan de 

techniek, twee jaar aan de opname van het historisch bewustzijn in de instrumentalisatie, een jaar 

voor de versmelting van beide tot één totaliteit. Tijdens deze eerste vijf ‘opbouw’-jaren worden 

er slechts drie producties per seizoen gemaakt, samen met twee werkstukken voor intern gebruik 

als demonstratie van een beëindigde fase. Het kostenplaatje hiervoor is ook al uitgerekend: “Wij 

ramen de totale som uitgaven voor het eerste werkingsjaar op ongeveer 7 miljoen F, verwachten 

een recette van ongeveer 1 miljoen wat de te subsidiëren som brengt op 6 miljoen F. Elke nuchtere 

observator stelt vast dat dit het allerstrikste minimum is. Hier pas bijgevolg een minuut stilte”[115].

In de laatste alinea doen de auteurs nog een laatste oproep aan de overheid, die ondertussen ech-

ter al beslist heeft het plan verticaal te klasseren: “T 68 kan ons van het periodieke zelfbeklag en 

het permanente onbehagen afhelpen. Het is de taak van de overheid zich deze unieke gelegen-

heid om het geloof in het theater een vitale injectie en heroriëntering toe te dienen, niet te laten 

ontgaan”[116].

Voor Hugo claus is er ook leven na T 68, waarin hij een paar keer de kans krijgt om zijn ideeën in 

de praktijk te brengen. Zo onderneemt hij in 1970 een nieuwe poging tot het oprichten van een 

eigen toneelgezelschap in Amsterdam, waar hij ondertussen woont. Samen met een aantal gelijk-

gestemde Nederlanders, onder wie Harry Mulisch, Cees Nooteboom en Fons Rademakers, plant 

hij de vorming van een ‘Auteurstheater’, waarbij de collectieve werkwijze en het respect voor de 

toneeltekst als belangrijkste beginselen worden aangenomen. Bovendien wil men ook een groter 

publiek confronteren met het Nederlandstalig repertoire. Ook dit theater wordt echter nooit in de 

praktijk omgezet.[117]

[114]  Ibidem, p. 25.

[115]  Ibidem, p. 30.

[116]  Ibidem, p. 31.

[117]  MELSERT, Yolande, o.c., p. 707.
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Niet veel later echter, meer bepaald in september 1970, krijgt Claus de opdracht van B. en W. van 

Amsterdam om samen met Guus Oster een nieuw gezelschap voor de Stadsschouwburg te vor-

men[118]. Claus grijpt de ideeën van het ‘Auteurstheater’ aan als grondbeginselen voor het vormen 

van dit gezelschap. Ook deze kans eindigt in een opdoff er voor Claus. Guus Oster stapt al na één 

week uit deze opdracht vanwege “de persoonlijke aanvallen waaraan hij heeft blootgestaan”[119]. 

Het gezelschap en de jonge theatergarde gunde de man weinig krediet. Hugo Claus verging het 

echter niet veel beter. Ongeveer een maand na het vertrek van Oster geeft ook hij alle hoop op. 

Hij stelt dat hij ondanks het enthousiasme van enkelen geen kans ziet om een nieuw gezelschap te 

vormen. Op een persconferentie ter verduidelijking van zijn vertrek verklaart Claus dat hij “in be-

ginsel overeenstemming heeft bereikt over de structuur en de personele bezetting van de artistieke 

en organisatorische leiding, maar dat er met name onder de spelers een sfeer heerst van algemene 

agitatie die het formeren van een groep onmogelijk maakt”[120].

Na deze twee mislukkingen – T 68 en het gezelschap te Amsterdam – zal Claus geen enkele poging 

meer ondernemen om een eigen gezelschap te vormen, al blijft hij op auteurs- en regisseursvlak 

wel nog erg actief binnen de theaterwereld.

1967: DE OPHEF ROND ‘MASSCHEROEN’ VAN HUGO CLAUS2.1.2. 

De geschiedenis van het naakte lichaam op scène in Vlaanderen start in december 1967, met de 

opvoering van Masscheroen, geschreven door en in regie van Hugo Claus. Claus noemt het stuk 

“een nieuwe versie van het wagenspel dat opgevoerd wordt in het mirakelspel ‘Mariken van Nieu-

meghen’ (± 1500)”[121]. Hij schreef het stuk in opdracht van het Vierde Experimenteel Festival in 

Knokke, waar het op 30 december 1967 in de grote Kroonluchterzaal van het Casino werd op-

gevoerd[122]. Claus voorziet vier personages in het stuk: Zij – een actrice die Mariken verbeeldt –, 

Hij – een acteur die de Oom verbeeldt, en de Tante, Moenen, de Paus, de gekwelde mensheid, de 

auteur e.a. –, Batman en De Heilige Drievuldigheid (in Adamskostuum). Het stuk werd amper één 

keer opgevoerd, waarna het werd verboden. In de eerste opvoering werd Zij gespeeld door Marina 

Schapers en Hij door Jerome Reehuis. Batman en De Heilige Drievuldigheid werden vertolkt door 

drie heren die onbekend dienen te blijven. Ondertussen weten we dat De Heilige Drievuldigheid 

werd vertolkt door de dichters Freddy De Vree, Christopher Logue en Hugues C. Pernath[123].

[118]  Ibidem.

[119]  Ibidem.

[120]  Ibidem.

[121]  CLAUS, Hugo, Masscheroen, Amsterdam, Bezige Bij, 1968, p. 3.

[122]  Ibidem, p. 4.

[123]  BENOY, Peter, ‘Politieke aspecten van het Vlaams theaterrepertoire in de jaren ‘60’, in: F. Redant, J. 
Van Schoor (ed.), Toen theater een strijd was: Twintig jaar politiek theater in Vlaanderen 1965-1985, Antwerpen, 
Vlaams Centrum van het Internationaal Theater Instituut, 2001, p. 49.
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Claus laat het stuk zelf, zoals in vele van zijn stukken, voorafgaan door uitgebreide regisseursaanwij-

zingen. Vooral bij de scèneovergang voorziet hij een forse inspraak van de regisseur op de prestaties 

van de acteurs. Het geeft meteen ook aan hoe Claus de aanpak van een oud, bekend verhaal als dit 

ziet: hij is op zoek naar een nieuwe vorm en een hedendaagse vertaling naar de scène.

“(Omdat het hier een wagenspel betreft, is het verkieslijk dat de actie op een 

publiek plein uitgevoerd wordt. Het enige rekwisiet is een blok witte schuimrubber, 

3 bij 4 meter, ongeveer 50 cm hoog, links van het toneel. Dit kan desnoods 

vervangen worden door een judo-mat of een goed gespannen trampoline.)

(De overgang tussen de scènes wordt aangegeven door een schrille 

elektrische bel. Deze wordt geluid door de regisseur wanneer 

hij tevreden is met de prestatie van zijn acteurs.

Als de bel niet weerklinkt aan het einde van een scène, hernemen de 

acteurs de handeling waar zij menen dat zij onvoldoende waren.)

(Tijdens het hele stuk hoort men op de band een stem die zonder 

beklemtoning, in een egaal ritme, ongeveer een woord per anderhalve sekonde, 

de beschrijvende prozastukken uit het Middeleeuwse spel ‘Mariken van 

Nieumeghen’ reciteert. De stem is oud en niettegenstaande haar neutraliteit 

vrij waardig. Wanneer, zoals nu in het begin, dezelfde stem op een andere 

band dezelfde tekst zegt, gebeurt dat luider en iets gevoeliger.)”[124]

Claus gebruikt de Middelnederlandse tekst van het oorspronkelijke mirakelspel dus wel, maar als 

het ware op een onorthodoxe wijze. Hij keert het hele verhaal echter binnenstebuiten, om dan zelf 

met de tekst en vooral met de achterliggende idee aan het werk te gaan. De acteurs zelf praten ook 

geen oud Nederlands, maar de tekst is volledig hertaald naar het moderne Nederlands. Toch gaat 

het niet zomaar om mooie, welgevormde zinnen en duidelijke conversaties. De dialogen zijn vaak 

een ping-pong van woorden, waarbij ook de lijfelijkheid van de acteurs volledig wordt ingezet. 

Hun gebaren en handelingen zijn minstens even belangrijk als hun woorden. Een voorbeeld: de 

ontmoeting tussen Mariken en de Duivel[125]:

“Stem: Die viant die altijt zijn stricken ende netten spreit, haeckende nae die 

verdoemenis der sielen, dese woorden hoorende, seyde tot hem selven aldus:

[124]  CLAUS, Hugo, o.c., p. 7.

[125]  Ibidem, p. 31-33.
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(Tijdens deze tekst komt Hij op, Hij draagt een lederen band 

om zijn voorhoofd, zijn ene oog is bedekt met een fl uwelen 

pleister waarin een reusachtige edelsteen blinkt.)

(De hartslag wordt sterker.)

Hij: (plechtige groet) Jezus Kristus. (bis) (Op verschillende manieren.)

Zij: (blijft versteend. Hij draait zich om haar heen, raakt haar 

aan. Perst zijn lijf tegen haar rug. Zij merkt het, kronkelt.)

(Zuchtend van welbehagen) Jezus Kristus! (Een sidderaal.)

Hij: (legt zijn gezicht tegen het hare, zijn kin rust op haar schouder.) Bespringen?

Zij: Hulp.

Hij: Wurgen?

Zij: Ik wil

Hij: Bedwingen?

Zij: Gulp

Hij: Vragen?

Zij: Aan wie?

Hij: Verdragen?

Zij: Schuld.

Hij: Behagen?

Zij: Graag.

Hij: Schuld?

Zij: Nooit. Nooit meer. Hoor je, nooit meer schuld.

Hij: Belagen?

Zij: Kom, o kom.

(Hij sprint van haar weg. De duivel heeft het vragen uitgevonden.

Zij beloeren elkaar. Stilte.

Autogetoeter ver weg. Dan opnieuw de hartslag.

Zij trekt haar jute zak uit. Zij draagt niets anders dan een 

gouden kuisheidsgordel. De Duivel apprecieert.

Hij hurkt neer. Zij ook, ongeveer vijf meter van hem.

Staren elkaar aan.

Fluisteren, maar zeer hard en krachtig.)

Hij: Verschrik ik? (Ben ik nog een duivel?)

Zij: Nauwelijks.

Hij: Schik ik? (Ben ik een mens?)

Zij: Grouwelijk.

(Gehinnik van paarden.) (Een B.52.)

   BEL.”
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Zoals de tekst al aangeeft is ook de vrouw niet bepaald zedig gekleed. Dat mogen ook de foto’s van 

de voorstelling, zoals verschenen in het tekstboekje van Masscheroen, illustreren[126]. Ook ‘Hij’ heeft 

niet steeds een zedig kostuum aan: vlak voor het einde trekt ‘Zij’ met een besliste ruk zijn mantel 

af, waaronder ze een naakt lichaam aantreft, met alleen voor zijn onderbuik een lint met zilveren 

sterren, kegels en bollen van een kerstversiering.

De drie naakte mannen, in de vorm van De Heilige Drievuldigheid, verschijnen pas vlak voor het 

einde van het stuk[127]. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat er expliciet naakt op de scène getoond 

worden, al hebben deze naakten niet echt een grote functie in het stuk en nemen ze amper een paar 

woorden tekst voor hun rekening.

Claus steekt trouwens doorheen het hele stuk de draak met de religie en met de saaie burgerlijkheid 

(die hij hier de Versufte Mensheid noemt). Zo ook op het einde[128]:

“(Zij knalt een paar maal met de zweep. De H. Drievuldigheid 

en de Versufte Mensheid schrikken zich rot.)

(Dan ranselt zij zo hard en zo snel zij kan het zootje voorgoed van 

het toneel, rent hen achterna tot in het publiek, waar zij ook enkele 

mensen die de religie willen beschermen treft met haar zweep.

Dan komt zij, hijgend en blij, terug. Zij lacht naar het publiek, 

innig, verzadigd, en toch uitdagend. Het lachje van Venus.)”

  EINDE.

Hugo Claus was met de opvoering van deze drie naakten zijn tijdgenoten en collega-regisseurs 

misschien wel ver vooruit, maar toch is het ook belangrijk het stuk te zien in de context waarin het 

werd opgevoerd en waarvoor het werd geschreven: het Vierde Experimenteel Festival in Knokke. 

In een interview met De Morgen noemt Freddy De Vree, één van de drie naakte acteurs, het stuk 

allesbehalve provocerend:

“Wat in Masscheroen gebeurde, had niets met provocatie van doen. Hugo rekende 

wel af met de tijd van toen. Zijn stuk handelde over atheïsme en over de godheid. 

Wij, drie mannelijke acteurs, moesten ons tijdens de uitvoering heel even laten 

zien, volledig onbedekt, voor het publiek. Voor de rest hadden we absoluut geen 

functie. We stonden erbij voor spek en bonen. We waren de Heilige Drievuldigheid, 

[126]  Zie bijlage 5.2.2.

[127]  Zie bijlage 5.2.1.

[128]  CLAUS, Hugo, o.c., p. 63 (zie ook bijlage 5.2.1).
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we waren de drie personen van God die zich naakt aan de wereld toonden. 

Het was geweldig. Nooit gezien en nooit gehoord. We kwamen op, er heerste 

eerst een secondenlange stilte en toen barstte het los. Wat een succes!”[129]

Het festival – dat zijn voorzetsel ‘experimenteel’ niet gestolen heeft – baadde volgens De Vree ook 

volledig in een soort taboedoorbrekende sfeer:

“Je moet alles zien in die tijdgeest van toen. We leefden in de pre-’68-tijd. We 

traden op in Knokke op het experimentele fi lmfestival. In de hal lag Yoko Ono 

helemaal naakt onder een enorm zwart laken. In een doorzichtige plastic koepel 

dansten naakte paren, in een zaal werden de eerste bodypaintings gezet van de 

Velvet Underground. Kortom, alles baadde in die sfeer. En er was natuurlijk Jean 

Jacques Lebel[130], lijfelijk aanwezig, het enfant terrible van die kunstwereld toen. 

Het hele festival broedde, er woedden heftige discussie onder de aanwezigen. Zo had 

je een groep van puriteinen, progressieve weldenkers die onder meer ageerden tegen 

de oorlog in Vietnam. Daarnaast vond je de groep mensen die radicaal opkwam voor 

de vrije seksualiteit. In die dagen werd ook een debat over bloot georganiseerd.”[131]

Tijdens dat ietwat verhitte debat sprongen vier poedelnaakte dames op het podium, vlak achter de 

toenmalige minister van Justitie Piet Vermeylen, wat de pers natuurlijk mooie foto’s opleverde. In 

die zin houdt De Vree vol dat wat zij met Masscheroen deden, geen provocatie was, maar een uiting 

van wat daar heerste. “Ons ontblote lichaam was een mededeling. (…) Ik vond mijzelf naakt tonen 

rond het eind van de jaren zestig wel belangrijk, omdat het op dat moment een betekenis had. Je 

hoorde dat ook aan de intensiteit van het handengeklap.”[132]

Helaas was niet iedereen die mening toegedaan. Na de eerste voorstelling werd een klacht inge-

diend en vijf maanden nadien, in mei 1968, werd Hugo Claus gedagvaard. Op de achterkant van 

het tekstboekje van Masscheroen laat Claus de dagvaarding publiceren[133]. Hugo Claus wordt ver-

dacht:

“Als dader van een misdaad of een wanbedrijf, om die misdaad of dat 

wanbedrijf te hebben uitgevoerd, of aan de uitvoering rechtstreeks te 

hebben medegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 

[129]  LIBERT, Marijke, ‘Bloot op de planken: acteurs over de nieuwe naaktheid’, in: De Morgen, jrg. 21, 16 
januari 1999.

[130]  Jean Lebel was een controversiële Franse schilder, kunstenaar en geleerde.

[131]  LIBERT, Marijke, o.c.

[132]  LIBERT, Marijke, o.c.

[133]  Zie ook bijlage 5.2.3.
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te hebben verleend, dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand 

niet had kunnen worden gepleegd. In het openbaar de zeden te hebben 

geschonden door handelingen die de eerbaarheid kwetsen.”[134]

Hierop kwamen natuurlijk uit alle hoeken reacties, ook omdat het proces met gesloten deuren zal 

gevoerd worden[135]. Ondanks de goede verdediging en de aanwezigheid van slechts één enkele 

getuige – enkel een politieagent van dienst op de bewuste avond is bereid tegen Hugo Claus te 

getuigen – wordt Claus door de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge toch nog veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete van 10.000 frank.

De aanklacht tegen Hugo Claus volgt in de nasleep van een juridische klopjacht bij Vlaamse au-

teurs: de literaire middens werden in het najaar van 1967 verontrust door talrijke huiszoekingen bij 

auteurs en de inbeslagname van enkele tijdschriften. De reactie van de auteurs hiertegen laat niet 

lang op zich wachten: er wordt een ‘Bestendig Comité van Waakzaamheid’ opgericht, dat auteurs 

verzamelt en zo een aanklacht wil zijn tegen de censuur. Tot de boegbeelden van de manifestaties 

van dit Comité behoren onder meer Louis-Paul Boon, Hugo Claus, Paul De Wispelaere, Marnix 

Gijsen, Karel Jonckheerre, Ivo Michiels, Hugues C. Pernath, Hugo Raes en de Nederlandse auteurs 

Remco Campert en Bert Schierbeek. 

Ook na de veroordeling van Hugo Claus stelt het ‘Bestendig Comité van Waakzaamheid’ de dingen 

scherp in haar persbericht:

“Het gevelde vonnis is geen princiepsvonnis, doch een vonnis van zuivere 

repressieve aard met als enige bedoeling een angstaanjagend voorbeeld te stellen 

door één van de voornaamste progressieve auteurs op een ongehoord strenge wijze 

te straff en. Het valt trouwens niet te loochenen dat de eff ectieve gevangenisstraf 

indruist tegen de gangbare rechtspraak, waarbij iemand met een blanco strafregister 

ofwel geniet van het voordeel van de probatie of van het uitstel.”[136]

Uiteraard blijft ook de reactie van Hugo Claus zelf niet uit. Op 16 mei 1968, amper een week voor 

zijn assisenproces, verschijnt in de krant Het Laatste Nieuws een hele pagina met een reactie van 

een journalist, Hugo Claus zelf en tal van letterkundigen[137].

Hugo Claus reageert scherp maar doordacht:

[134]  CLAUS, Hugo, o.c., p. 66.

[135]  ROGGEMAN, Willem M., ‘Is Hugo Claus een zedenbederver?: Proces met gesloten deuren 
omwille van “Masscheroen”’, in: Het Laatste Nieuws, jrg. 80, 16 mei 1968.

[136]  BENOY, Peter, ‘Politieke aspecten van het Vlaams theaterrepertoire in de jaren ‘60’, o.c., p. 47.

[137]  ROGGEMAN, Willem M., o.c.
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“(…) Hoe komt het dat, om zich gekwetst te voelen, de fi jngevoeligheid 

van het parket zo een lange tijd nodig had, de draagtijd van een schap?

Hoe komt het, dat men onder het publiek van mijn voorstelling niet één 

persoon heeft kunnen vinden om een klacht tegen mij in te dienen?

Want onder de 300 personen, die aanwezig waren is er alleen de politieman, die 

toevallig van dienst was, die tegen mij getuigt. Ongetwijfeld is hij een eerbaar man, 

maar men kan hem moeilijk in deze omstandigheden als representatief voorstellen.

Dit proces moet men zien als de zoveelste manifestatie van de zonderlinge 

golf van terreur, die de laatste tijd over ons land is gekomen, waarbij men 

onschuldige tekeningen van mensen zonder broek aan konfi skeert, privé-

correspondentie doorsnuff elt, privé-poststukken onderschept, enz… (…)”[138]

Hij doet meteen ook een oproep aan de jeugd:

“(…) De kiemen worden uitgezaaid, vlak voor onze ogen groeit een vieze zwam 

van intolerantie en machtswellust.

Om ons heen mogen wij beleven, dat de jeugd alom haar nieuwe duidelijke posities 

inneemt, dat zij zich verzet tegen de robotisatie van onze samenleving, tegen het 

muff e toekomstbeeld, dat hen verstikkend te wachten staat.

Hun politiek verzet moet gelijkkopen met het verzet tegen de verdofte begrippen 

over erotiek. Want de vrijheid op het erotische vlak – eeuwenlang door het smalste 

katholicisme vertroebeld – moet even hardnekkig verdedigd worden. (…)”[139]

En hij verdedigt ook de inhoud van zijn eigen stuk, dat voor hem geen erotische bedoeling had:

“(…) (Ik spreek in dit verband uiteraard niet over mijn stuk. De verschijning van 

de Heilige Drievuldigheid te Knokke was allesbehalve erotisch. Wie bij het zien 

van drie naakte akteurs, die een theologisch concept uitbeelden, opgewonden geraakt, 

zodat er juridisch sprake kan zijn van obsceniteit, is een gevaarlijke geperverteerde, 

die men beter in een instituut stopt om zijn schildklieren te laten opereren).

Ik wil beslist geen genade vragen aan mijn rechter. Noch mildheid verwachten 

omdat ik toevallig enig literair talent bezit. Wel vraag ik gerechtigheid. (…)”[140]

[138]  Ibidem.

[139]  Ibidem.

[140]  Ibidem.
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Die gerechtigheid is er niet gekomen. De klacht tegen Masscheroen zorgde ervoor dat het stuk 

slechts één keer gespeeld zou worden.

Ook een aantal toonaangevende schrijvers, theatermakers en dichters uit die tijd geven hun oordeel 

over het hele proces, met uiteraard de huiszoekingen nog in het achterhoofd. Het artikel laat in 

totaal 31 auteurs aan het woord, van wie ik er vier citeer.

Louis-Paul Boon reageert voornamelijk op de hele heisa rond het doorzoeken van persoonlijke 

documenten van auteurs. “Wij worden de laatste tijd te veel lastig gevallen” zo schrijft hij. Boon 

voelt zich als schrijver ook een beetje een bedreigde minderheid: “Ik krijg steeds meer het gevoel 

dat wij, kunstenaars, ondanks de offi  ciële bescherming, iets als Joden in het 3de Reich of zwarten 

in Amerika zijn.”[141]

Albert Bontridder, een Brussels dichter en architect[142], vindt het nogal hypocriet dat de overheid 

Claus zo hard en met zo veel omhaal aanpakt, terwijl het straatbeeld wél gesierd mag worden met 

(zo goed als) naakte lichamen. “De exploitatie met commerciële doeleinden van het vrouwelijke 

naakt”, aldus Bontridder, “wordt door de openbare macht geduld op alle muren, in alle winkels. Het 

tonen van het mannelijk naakt brengt integendeel de gerechtelijke diensten in beweging. Waarom?” 

Op deze waarom-vraag formuleert hij ook een duidelijk antwoord: “Zonder twijfel omdat de com-

merciële erotiek de persoonlijkheid chloroformeert en de viriliteit haar wakker kan schudden. Zo 

demonstreert de censuur haar werkelijk doel, dat er niet in bestaat de zedelijkheid te beschermen 

maar het kritisch denken te beletten door bedwelming of door intimidatie.”[143]

Ward Ruyslinck, een Gents schrijver die in zijn boeken vooral de kapitalistische maatschappij 

bekritiseert[144], heeft het niet echt zo voor de hele controverse rond de zaak. Voor hem zijn er ge-

wichtiger zaken op de wereld. Hij kant zich niet principieel tegen het naakt in het stuk van Claus, 

maar vindt ook niet dat het de aandacht verdient die het nu krijgt, gewoon omdat het ook niet zó 

belangrijk is: “Ik zie echt niet goed in wat de exhibitie van een stel naakte venten met de verdedi-

ging van enige creatieve of geestelijke vrijheid te maken heeft”, schrijft Ruyslinck. De naaktheid 

waarvoor Claus gelaakt wordt, is voor hem ook niet fundamenteel: “Het lijkt me erg onwaarschijn-

lijk dat onze kinderen in de vrije samenleving van morgen zo veel gelukkiger zullen zijn omdat 

wij voor hen het recht hebben veroverd om naakt op een podium te zitten. In dat opzicht deel 

ik het standpunt van prof. Kruithof: sex in exploitatiefactor, in fi lm of toneel is typisch bourgeois. 

[141]  Ibidem.

[142]  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Bontridder; geraadpleegd op 18 april 2007.

[143]  ROGGEMAN, Willem M., o.c.

[144]  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ward_Ruyslinck; geraadpleegd op 18 april 2007.
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Er bestaan m.i. veel ernstiger gevaren (…) die de vorming van een vrije maatschappij beletten en 

waartegen noch door Claus, noch door de meeste anderen gebulkt wordt.”[145]

Hugues C. Pernath, de dichter die volgens onze bronnen één van de drie naakten speelde in het 

stuk, verdedigt Claus vurig: “De ‘Masscheroen’-opvoering van Hugo Claus te Knokke was niet al-

leen baanbrekend, maar tevens verantwoord”. Pernath begrijpt niet dat men zo aangegrepen kan 

zijn door het zien van drie naakte mannen op het podium: “De verschijning van de naakte drievul-

digheid was zeker minder aanstootgevend, dan wanneer men dezelfde Drievuldigheid ten tonele 

had gebracht met b.v. een lendendoek waaronder een slip in interlock. Stel je voor: Jezus Christus 

met pruik en doornenkroon en in onderbroek. Men heeft maar op de bestaande geluidsband de 

reacties van het première-publiek te beluisteren om te weten dat de toeschouwers mogelijk wel 

verbaasd waren, maar geenszins gechoqueerd. Wat de veroorzaakte sensatie betreft, ligt de grote 

schuld bij een weekblad dat sinds meer dan 1.001 weken de Vlaamse en Nederlandse huiskamers op 

de hoogte houdt van de vruchtbaarheidperikelen van de nog bestaande Koningshuizen. (…)” [146]

Behalve Ruysselinck, die ook enige kritiek heeft op Claus, reageren alle auteurs met scherpe pen: 

censuur zoals in deze zaak kan niet door de beugel. Door het hele Masscheroen-proces zou het 

gebruik van naakt op het podium voor een tijdje in de kast verdwijnen, om dan in de jaren ’80 en 

’90 een heropleving door te maken.

[145]  ROGGEMAN, Willem M., o.c.

[146]  Ibidem.
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ONTWIKKELINGEN BINNEN HET NTG2.1.3. 

Van het NTG zoals we het in zijn huidige vorm nog kennen, is pas sprake vanaf 1965. Toch bete-

kende de oprichting van het Nederlands Toneel Gent (NTG) niet de komst van het eerste stads-

theater uit de Gentse geschiedenis. In 1945 bestond het gezelschap van de toenmalige Koninklijke 

Nederlandse Schouwburg (KNS) al ruim 74 jaar. Maar net in dat jaar, op 19 december 1945[147], 

werd, naar het idee van Herman Teirlinck om een toneelbeweging voor heel België op poten te 

zetten, het ‘Nationaal Toneel’ opgestart. Met deze oprichting werd meteen ook het Gentse KNS-

gezelschap opgedoekt en verkocht aan Antwerpen. Naast de komst van het Nationaal Toneel werd 

ook een andere reden genoemd voor de opheffi  ng van het Gentse gezelschap: tijdens de bezetting 

in Wereldoorlog II had het gezelschap, toen onder leiding van Staf Bruggen en Michel Van Vlaen-

deren, het noodzakelijk gevonden een vrij nationalistisch overlevingsprogramma uit te werken[148]. 

Hiervoor werd men bij de afl oop van de oorlog afgestraft.

Voortaan zou het Nationaal Toneel, dat zijn thuisbasis in Antwerpen had gevestigd, volgens een 

draaischijfsysteem de schouwburg aan het Sint-Baafsplein bespelen. Op de afschaffi  ng van het ge-

zelschap kwam uiteraard veel reactie vanuit Gentse hoek. Verschillende culturele verenigingen te-

kenden protest aan, maar tevergeefs. “Een hele generatie theatergeïnteresseerden voelde zich niet 

enkel beroofd van ‘haar’ theater, maar ook beledigd door de inpalming van de schouwbug door het 

Antwerpse gezelschap”, schrijft Ellen Stynen[149]. 

Er werd een weeksysteem aangenomen, waardoor in Gent jaarlijks zo’n dertig producties werden 

gebracht. Enkele theatermakers stoorden er zich sterk aan dat de Gentse acteurs binnen het Natio-

naal Toneel een minderheid uitmaakten.

Ook regisseur Michel Van Vlaenderen – die zijn gezelschap afgeschaft had gezien – had grote kri-

tiek: hij verweet het gezelschap een gebrek aan eigen stijl en de afwezigheid van een duidelijke visie 

op het repertoire, waarin hij vooral Vlaamse auteurs miste[150]. Men vergleed algauw, mede omwille 

van het bijzonder hoge productieritme, in een voor-elk-wat-wils repertoire, dat soms uitmondde 

in een inspiratieloze enscenering en een zwakke rolkennis. Doch ging het ijs na zekere tijd dooien 

en konden ook de Antwerpse acteurs in Gent op een stijgende populariteit rekenen.[151]

[147]  PEETERS, Frank, ‘Theater tussen de torens: Vijftig jaar stadstheater in Gent’, in: P. Allegaert (ed.), De 
speler en de strop: tweehonderd jaar theater in Gent, Gent, Snoeck, 2005, p. 131.

[148]  STYNEN, Ellen, De Gentse school: beschrijving van een theaterlandschap, Gent, Onder de Torens, 2004, 
p. 10.

[149]  Ibidem.

[150]  PEETERS, Frank, o.c., p. 131.

[151]  Ibidem.
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Toch bleef het bij vele Gentenaars – en dan vooral bij theatermakers – knagen dat hun stad geen 

eigen, volwaardig gezelschap ter beschikking had. Bovendien kwamen ook de baanbrekende bui-

tenlandse theaterauteurs én het werk van jonge Vlaamse auteurs te weinig aan bod bij het Nationaal 

Toneel. In 1950 werd Toneelstudio ’50 – later Arca – opgericht. Maar de komst van deze toneel-

studio vulde het gat van het repertoiregezelschap niet op: dit was een eerder kleinschalig project 

dat zich vooral richtte op het brengen van avant-gardetheater. Gent bleef de nood om een eigen 

gezelschap herhalen, ook al omdat het theaterleven niet meer geïntegreerd was in de stad: afgezien 

van de optredens van het Nationaal Toneel lag de schouwburg er verlaten bij.[152]

Aanvankelijk leek de oproep voor een nieuw eigen stadsgezelschap nog in dovemans oren te val-

len. Maar tegen het einde van de jaren ’50 leek daar verandering in te komen. Het is echter pas op 

15 juni 1963 dat men licht ziet aan het einde van de tunnel: de toenmalige minister van Cultuur, 

Renaat van Elslande, hield op die dag een toespraak naar aanleiding van de zeventigste verjaardag 

van Staf Bruggen. Zijn toespraak in de Sint-Pietersabdij werd historisch: hij stelde een eigen Gents 

stadsgezelschap in het vooruitzicht. Hierna ging het snel en kwamen er comités en werkgroepen 

ter voorbereiding van de oprichting. Uiteindelijk wordt in maart 1965 de stichtingsakte getekend 

“door de drie gemandateerde gezagsdragers van respectievelijk de Stad Gent (burgemeester Claeys), 

de provincie Oost-Vlaanderen (gouverneur De Kinder) en het Rijk (Marcel Grypdonck, adjunct-

kabinetschef)”[153].

Eens dit nieuwe gezelschap, onder de naam Nederlands Toneel Gent, was opgericht, ging men op 

zoek naar een directeur. Walter Eysselinck leek de gedoodverfde kandidaat, maar koos uiteindelijk 

voor een functie aan de universiteit van Sussex[154]. Ook Hugo Claus was op dit moment kandi-

daat voor het directeurschap. Men durfde het echter niet aan deze jonge, eerder rebelse auteur als 

directeur aan het werk te zetten. Claus schrikte onder meer de CVP’ers in de Raad van Beheer 

af met “zijn vrijbuitermentaliteit en zijn gedurfde programma”[155], waardoor zijn kandidatuur vrij 

snel werd afgevoerd. Claus is hier helemaal niet opgezet mee en legt uit revanche een embargo op 

zijn stukken: pas in 1972 krijgt Jean-Pierre De Decker de toestemming om een stuk van Claus, 

Interieur, te ensceneren.

De Raad van Beheer kiest uiteindelijk voor Dré Poppe, die in 1950 medeoprichter was van To-

neelstudio ’50. Poppe zette zich vrijwel meteen aan het werk. Toch ging niet alles meteen van een 

leien dakje. Een deel van het publiek was sceptisch en was zelfs verknocht geraakt aan het reizende 

gezelschap van het KNS/ het Nationaal Toneel. Grote acteurs en regisseurs die bij KNS en KVS 

[152]  Ibidem.

[153]  Ibidem, p. 132.

[154]  Sussex is een regio in het Zuidoosten van Engeland; de universiteit zelf ligt in Brighton.

[155]  PEETERS, Frank, o.c., p. 134.
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werkten, durfden het risico van de overstap niet wagen. Gevolg hiervan was dat het gezelschap van 

bij aanvang uit vooral jonge en onervaren acteurs bestond.

Toch bleef Poppe niet bij de pakken zitten: hij wilde zo snel mogelijk het niveau van de KVS en 

KNS bereiken, waarvoor hij een ijzeren repertoire gebruikte. Tijdens het eerste seizoen werd ook 

meteen het onderste uit de kan gehaald: het NTG-gezelschap had maar liefst 164 voorstellingen 

op het programma[156]. Bovendien kon hij op meer en meer krediet rekenen bij het Gentse publiek 

en de pers. 

Poppe nodigde ook gastregisseurs uit naar het NTG, om zo het gebrek aan ervaring gedeeltelijk op 

te vangen. Ook op het vlak van het repertoire zette Poppe alles op alles: hij wilde de mogelijkhe-

den van zijn jonge gezelschap aftasten en maximaal benutten. Hiervoor stelde hij een evenwichtig 

repertoire samen, met aandacht voor de typische Gentse context: het volkstheater bleef voor Ro-

main Deconinck in de Minardschouwburg en de avant-garde behield haar stek in het Arca. Toch 

zorgde de grote productiedruk en het kleine gezelschap ervoor dat er weinig ruimte overbleef voor 

tekstanalyse en dat de regisseur veeleer herleid werd tot veredelde toneelmeester. Maar Poppe wist 

wat het NTG-publiek wilde en legde zo de basis die nodig was om een goed repertoiregezelschap 

te vormen. Hij kon het grote publiek opnieuw naar het NTG lokken, met een uitstekende zaal-

bezetting als gevolg.[157] Toch praatte men in Antwerpen en Brussel nog smalend over de ‘Gentse 

kindertuin’[158] als het over het NTG ging.

Na twee jaar kwam het echter tot onenigheden tussen Poppe en de Raad van Beheer, die de 

clausule dat men Poppe een bepaald percentage van de ontvangsten zou betalen, samen met zijn 

directeursloon, wilde schrappen. Poppe ging hier niet mee akkoord en liet het NTG voor wat het 

was. Hierop werd zakelijk leider Albert Hanssens meteen ook aangesteld als artistiek directeur. Hij 

zou de combinatie van deze twee functies zes jaar volhouden. Hanssens volgde de door Poppe 

ingeslagen weg verder: “hij liet sterke fi guren met regie-opdrachten de ruimte om hun stempel op 

het ensemble te drukken, in de hoop dat het NTG een eigen speelstijl en stilistisch idioom zou 

ontwikkelen”[159].

Maar ondanks de zoektocht naar een eigen stijl koos Hanssens toch liever voor zekerheden, waar-

door het repertoire eerder visieloos was: “de traditionele klassieke seizoensopener, het verplichte 

Vlaamse werk, nogal wat stukken uit het jonge Engelse repertoire en Franse komedies”[160].Tegelijk 

[156]  STYNEN, Ellen, o.c., p. 14.

[157]  PEETERS, Frank, o.c., p. 137.

[158]  STYNEN, Ellen, o.c., p. 14.

[159]  PEETERS, Frank, o.c., p 137.

[160]  Ibidem, p. 138.
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werd het aantal producties teruggedrongen van elf naar negen per jaar. Toch was de kern van talent-

volle acteurs nog te klein en het gebrek aan ervaring te omvangrijk om sterk voor de dag te komen 

met stukken uit het klassieke repertoire. Er werd afgewisseld tussen klassiek en hedendaags, tussen 

het ernstige en het komische, maar ook dat kon het tij niet doen keren. Verschillende voorstellingen 

fl opten, waardoor de fi nanciële put steeds dieper werd. In 1972-1973 stonden De Paradijsvogels 

op het programma, maar “het programmeren van De Paradijsvogels met 35 000 toeschouwers en 

veertig voorstellingen betekende ongetwijfeld een fi nanciële opsteker, maar droeg niet echt bij tot 

een scherpe profi lering als repertoiregezelschap”[161].

Als opener van zijn eerste seizoen programmeert Albert Hanssens een bewerking van Le cocu mag-

nifi que, een tekst van Fernand Crommelynck in regie van de Brusselse regisseur Paul Anrieu, die 

het stuk een nieuwe titel geeft: De Horens van de Haan. “Sexualiteit en erotiek staan in dit werk 

van Crommelynck centraal”[162], lezen we in het eerste lustrumboek (1965-1970) van het NTG. 

Paul Anrieu stond er ook op om de tekst zonder toegevingen te monteren “zoals de schrijver het 

had voorzien en zoals het trouwens ook door andere ensembles was vertoond”[163]. In de realistische 

enscenering van Anrieu was dan ook voorzien dat het vrouwelijke hoofdpersonage, hier gespeeld 

door Marilou Mermans, op een bepaald moment even een van haar borsten ontbloot. Hierop 

kwam scherpe kritiek van meer conservatieve kringen. Hoewel de ontblote borst van Mermans het 

een hele reeks volhield, werd er toch uitgebreid over gedebatteerd op de Raad van Beheer van het 

NTG. Mermans zelf gaf naast haar acteerwerk ook les in een vrije (katholieke) school, maar werd 

na dit “professioneel exhibitionisme” ontslagen[164]. Geen censuur op de ontblote borst dus – zoals 

dat wel het geval is voor de drie volledig naakte mannen van Hugo Claus in hetzelfde jaar – maar 

wel heftige reacties.

Ook de pers en het publiek waren verdeeld over het stuk. Toch blijkt dat, na een studie van de pers-

artikels[165] omtrent het stuk, geen enkele journalist met een woord rept over de ontblote borst. De 

perskritieken zijn nu eens hard en streng, dan weer heel lovend (vooral voor de hoofdpersonages, 

vertolkt door Marilou Mermans en Hugo Van Den Berghe). Blijkbaar was deze blote borst vooral 

een probleem voor de hogere kringen rond het NTG, maar vond de pers het niet de moeite waard 

hier aandacht aan te besteden. In ieder geval is ook geen moeite gedaan deze blote vrouwenborst te 

bewaren: ook de foto’s in het eerste lustrumboek (1965-1970) verraden niets van deze scène.

[161]  Ibidem.

[162]  VAN SPAANDONCK, Marcel (ed.), Eerste lustrumboek Nederlands Toneel te Gent: 1965-1970, Gent, 
NTG, 1970, p. 60.

[163]  VAN SPAANDONCK, Marcel (ed.), Eerste lustrumboek Nederlands Toneel te Gent: 1965-1970, o.c., 
p. 60.

[164]  NEIRYNCK, Freek, ‘Censuur en theater in België’, in: T. Brouwers (ed.), Dramatisch akkoord 13: 
Seksueel taboe en theater, Utrecht/Antwerpen, Bruna & Zoon, 1980, p. 25.

[165]  Gelezen en bestudeerde krantenartikels: zie bibliografie.



57

In datzelfde jaar is er nog meer lichamelijkheid te zien op de scène van het NTG: Rik Lancrock 

houdt in het eerste lustrumboek (1965-1970) nog even halt bij Dood van twee Dames, een tekst 

van Georges van Vrekhem in een regie van Marcel De Stoop. De montering is opgevat in een 

persifl erende James Bondstijl. Hier gaat het niet om expliciet ontblote lichaamsdelen, maar blijft 

het eerder braafjes: “De twee dames werden glansrijk uitgebeeld door Suzanne Juchtmans en Chris 

Boni, die beiden blijk gaven van een lovenswaardige présence, behoorlijk sex-appeal, expressieve 

mimiek en gebaren… tegengestelde polen van eenzelfde type”[166]. Geen naakt, maar de aanwezig-

heid van sex-appeal wijst er toch op dat men in het NTG op een andere, nieuwe manier met het 

lichaam van de acteur wil omgaan.

ONTWIKKELINGEN BINNEN DE KNS2.1.4. 

Qua structuur kon – en kan – het Antwerpse stadstheater nooit vergeleken worden met dat van 

Gent. In Antwerpen ontstond in 1853 een stadstheater in de letterlijke betekenis van het woord: de 

stad wordt van bij het begin betrokken in de werking. In ruil voor subsidies krijgt de stad Antwer-

pen ook een stevige hand in het bestuur van wat toen nog het Nationael Tooneel heette[167].

De relatie tussen het stadsbestuur en de artistieke leiding van het stadstheater in Antwerpen liep niet 

altijd over rozen. Vaak zijn er geschillen over welke lijn gevolgd moet worden. “Het contract tussen 

de stad en de directeur is er een van verregaande betutteling”, schrijft Luk Van den Dries in het 

boek dat 150 jaar KNS-geschiedenis beschrijft[168]. Zeker aan het einde van de jaren zestig was de 

artistiek directeur nog steeds verplicht om alle stukken die hij zou spelen in het komende seizoen, 

voor te stellen aan de Centrale Schouwburgdienst. Hij moet voor elk jaar apart een fi at krijgen 

voor begroting, personeelskader en programma en bovendien moet hij toelating vragen voor elke 

extra, ongeplande activiteit[169].

Tegen de late jaren ’60 zal de KNS haar centrale rol binnen het Vlaamse theaterlandschap stilaan 

verliezen. Er komt steeds meer concurrentie van het Gentse NTG en de Brusselse KVS. “Maar er 

zijn ook aanwijzingen dat er behoefte is aan een nieuwsoortig toneel,”, aldus Van den Dries, “een 

[166]  VAN SPAANDONCK, Marcel (ed.), Eerste lustrumboek Nederlands Toneel te Gent: 1965-1970, o.c., 
p. 61.

[167]  PEETERS, Frank, ‘1853-1882: De vestigingstijd met Victor Driessens’, in: T. Brouwers (ed.), Tussen 
De dronkaerd en Het kouwe kind: 150 jaar Nationael Tooneel, KNS, Het Toneelhuis, Gent/Antwerpen, Ludion/
Het Toneelhuis, 2003, p. 29-30.

[168]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1966-1983: Een gemeenschapstheater, maar voor welke gemeenschap?’, 
in: T. Brouwers (ed.), Tussen De dronkaerd en Het kouwe kind: 150 jaar Nationael Tooneel, KNS, Het Toneelhuis, 
Gent/Antwerpen, Ludion/Het Toneelhuis, 2003, p. 176.

[169]  Ibidem.
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theater dat zowel met de klassieke repertoriële functie van de grote stadstheaters als met de kleine 

kamertheaters die zich specialiseerden in avant-gardestukken, breekt”[170]. Van den Dries doelt hier 

op het ontwerp voor theatergroep T 68, zoals uitgeschreven door Hugo Claus, Alex Van Royen en 

Carlos Tindemans. Net zoals in het NTG wordt ook in de KNS geen rekening gehouden met de 

voorstellen die dit document bevat, omdat deze botsen met de fundamentele beleidsopties van de 

Antwerpse schouwburg[171].

In 1969 gaat het stadsbestuur op zoek naar een opvolger voor directeur Bert Van Kerkhoven. Het 

zal Lode Verstraete zijn die de fakkel overneemt. Verstraete was al acteur en regisseur bij het stads-

gezelschap in Antwerpen en “profi leert zich als directeur als man van het midden, het overleg, een 

bruggenbouwer tussen de verschillende generaties en fracties”[172].

Verstraete trekt twee dramaturgen aan voor de KNS: Paul Arias, ondertussen een bekend cultuur-

recensent voor onder meer Radio 1, en Marianne van Kerkhoven, die al vele jaren en ook nu nog 

dramaturge is bij het Brusselse Kaaitheater. De dramaturgen krijgen onder meer de opdracht zich 

te buigen over de sociologische samenstelling van het publiek.

Van zijn kant tekent Verstraete een programma uit, volgens het voor-elk-wat-wils-principe. “Stilis-

tisch hoppen de acteurs van zwaar aangezette typologie, over ingeleefd sober realisme tot pastiche 

en rauwe leven-uit-de-goot-schetsen”[173], maar ook de decorateurs sluiten zich aan bij het eclec-

ticisme.

Ondertussen maakt Vlaanderen zich op voor een nieuw decennium, dat voornamelijk voor politiek 

geïnspireerd theater zal zorgen. Arias en van Kerkhoven gebruiken het op gang komende ideolo-

gisch discours in de programmabrochures – die onder meer citaten van Mao gebruiken – zonder 

dat dit expliciet zichtbaar wordt gemaakt op de scène. De dramaturgie loopt hiermee echter voor 

op de stukken die men op de scène toont. Het laten binnensluipen van het politieke discours wordt 

Arias en van Kerkhoven echter niet in dank afgenomen.

Deze strubbelingen zullen uiteindelijk leiden tot het opstappen van de twee dramaturgen. Dat ge-

beurt naar aanleiding van een stuk dat door Marianne van Kerkhoven geschreven moest worden, 

met name De Ombudsman. Wanneer de fi nale versie ervan aan de directie wordt voorgelegd, veegt 

die het ogenblikkelijk van tafel als zijnde “té onrijp”[174]. Van den Dries oppert dat het bestuur zich 

[170]  Ibidem, p 169.

[171]  Ibidem, p 169.

[172]  Ibidem, p 170.

[173]  Ibidem, p 171.

[174]  Ibidem, p 174.
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vooral niet wilde verbranden aan deze politieke revue. Als reactie op deze afwijzing nemen Paul 

Arias en Marianne van Kerkhoven ontslag bij de KNS, om nooit meer terug te keren.

Ook Verstraete en het stadsbestuur komen lijnrecht tegenover elkaar te staan, zeker wanneer de 

eerste niet wil ingaan op de suggestie van een schepen om een aantal acteurs te pensioneren of te 

ontslaan. Verstraete schaart zich achter zijn gezelschap, waarmee hij meteen ook zijn ontslagbrief 

tekent: op 24 maart 1972 komt de directeursstoel in de KNS opnieuw vrij[175].

De late jaren zestig betekenden voor de KNS dus geen grote of radicale veranderingen. Men wilde 

niet volgen in de tendens naar een meer politiek theater. Het stadsbestuur lag algauw dwars en ook 

pogingen tot vernieuwing van Marianne van Kerkhoven en Paul Arias werden niet getolereerd.

Het spreekt dan ook voor zich dat zich hier, in tegenstelling tot het NTG, geen enkel incident 

voordoet omwille van een ontbloot lichaamsdeel: daar zou Antwerpen nog lang niet klaar voor zijn. 

Het controlerende gezag van het stadsbestuur stond voor lange tijd het artistiek talent, dat zich meer 

aansloot bij de toenmalige tendensen in het theater, in de weg.

De jaren zeventig2.2. 

HET THEATER IN DE JAREN ZEVENTIG2.2.1. 

In de jaren zeventig is het vooral het vormingstheater dat de agenda zal bepalen in het Vlaamse the-

aterlandschap. De aanzet hiervoor wordt gegeven in de jaren zestig door onder meer Tone Brulin, 

Walter Groener, Walter Tillemans en Rudi Van Vlaenderen[176]. Tone Brulin was onder meer toon-

aangevend in het absurde theater, dat zich baseert op thema’s als het onvermogen tot communice-

ren, de absurditeit en de zinloosheid van het bestaan[177]. Brulin raakte zelfs internationaal bekend 

met zijn stuk De Honden in 1960, dat een felle politieke aanklacht tegen de apartheid in Zuid-

Afrika inhield. Bovendien was Tone Brulin degene die als eerste de inzichten van het ‘Théâtre de la 

cruauté’ overbracht naar Vlaanderen. Hij schreef er al in 1950 een opstel over, met als titel ‘Toneel 

der Wreedheid’. Naast Artaud vond Brulin ook als eerste theatermaker in Vlaanderen aansluiting bij 

het werk van Grotowski, door wie zijn stukken dan sterk beïnvloed waren.

[175]  Ibidem, p 174.

[176]  BENOY, Peter, ‘Politieke aspecten van het Vlaams theaterrepertoire in de jaren ‘60’, o.c., p. 50.

[177]  HOOGHE, Marc, JOORIS, Ann, o.c., p. 184.
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Het politieke engagement van deze jonge generatie moet gekaderd worden binnen de hele protest-

beweging van de jaren zestig, die haar hoogtepunt beleeft in 1968. Men pleegt een aantal pogingen 

om – vanuit het artistiek leven – het accent te verleggen van de wereld te interpreteren naar haar 

te veranderen[178]. Toch blijft dit politiek engagement in het theater voor 1970 vooral het werk van 

een beperkt aantal individuen. De vier genoemde theatermakers maakten de weg vrij voor de meer 

radicale politieke beweging van de jaren zeventig. “Het is dan ook merkwaardig”, merkt Peter Be-

noy op, “dat ze, in hetgeen waar ze wegbereider van waren, geen enkele rol hebben gespeeld”[179]. 

Het is inderdaad zo dat deze vier theatermakers in de groei van het vormingstheater in Vlaanderen 

tijdens de jaren zeventig, nauwelijks nog op de voorgrond traden.

Het politieke theater van de jaren zeventig was een sterk internationale stroming. Men wilde al-

lerhande theatervormen gebruiken om zo uitdrukking te geven aan het verzet tegen de heersende 

orde. Het theater in die tijd was eerder een strijdtoneel, waarbij de bewustwording van het publiek 

van de onderdrukking en de noodzaak tot maatschappelijke omwenteling, hoog in het vaandel 

werd gedragen[180].

Grotowski stelde ooit dat het “bijzonder moeilijk is om uit te maken wat in het theater politiek 

is en wat niet”[181]. Hij doelde hier op de grens tussen menselijke en politieke problemen, die niet 

altijd duidelijk te trekken is. Toch onderscheidt het politieke theater van de jaren zeventig zich van 

het andere theater – door de eeuwen heen – met politieke invloeden. In de nasleep van 1968 en 

met een steeds afzwakkende economie grijpt men het theater aan als een aanzet tot actie, als een 

kunstvorm die de acute veranderingswil kan verwoorden. “Dit vormingstheater”, stelt Luk Van den 

Dries, “is onlosmakelijk verbonden met de ontvoogding van een generatie, met de strijd tegen een 

patriarchale autoritaire samenleving, en met de bewustwording van het feit dat het kapitalistisch 

systeem niet deugde”[182].

In eerste instantie is dit vormingstheater niet gericht op jongeren. Bovendien hanteert met ook pa-

rallellen uit de geschiedenis, om zo het publiek met de neus op de historische feiten te drukken. De 

uitbuitings- en onderdrukkingsmechanismen die doorheen de hele geschiedenis steeds opnieuw 

[178]  BENOY, Peter, ‘Politieke aspecten van het Vlaams theaterrepertoire in de jaren ‘60’, o.c., p. 50.

[179]  Ibidem.

[180]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘Antwoorden op de wereld: Politiek theater: een Gentse variant’, in: P. 
Allegaert (ed.), De speler en de strop: tweehonderd jaar theater in Gent, Gent, Snoeck, 2005, p. 119.

[181]  VAN SCHOOR, Jaak, ‘Woord vooraf ’, in: F. Redant, J. Van Schoor (ed.), Toen theater een strijd was: 
Twintig jaar politiek theater in Vlaanderen 1965-1985, Antwerpen, Vlaams Centrum van het Internationaal 
Theater Instituut, 2001, p. 3.

[182]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘Antwoorden op de wereld: Politiek theater: een Gentse variant’, o.c., 
p. 119.
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opduiken, worden gebruikt om de toeschouwer duidelijk te maken dat er een einde moet komen 

aan deze cyclus[183]. 

De theatermakers in dit decennium grepen vaak naar het vervreemdingseff ect van Bertold Brecht 

als procédé. Tegelijk verwierp men vaak Brechts behoefte aan literaire kwaliteiten. Het vormings-

theater had vooral als doel een soort pamfl et te zijn, een aanklacht tegen de sociale realiteit. Hier-

door verviel men vaak in al te scherpe tegenstellingen, met een grotere oppervlakkigheid tot 

gevolg. Een psychologische uitdieping van de personages was ook niet meer van belang: “hoofdper-

sonages werden vertegenwoordigers van een sociale klasse en de thema’s het rode stramien waarop 

het verhaal opgebouwd werd”[184].

Er zullen al snel initiatieven ontstaan om dit vormingstheater voor een groot publiek te kunnen 

brengen. In de Brusselse Beursschouwburg wordt een ‘Werkgemeenschap’ opgericht, met als be-

doeling de communicatie met het publiek meer direct en open te maken. Al snel wordt deze Werk-

gemeenschap echter opgedoekt, waaruit drie nieuwe initiatieven van enige omvang ontstaan: Het 

Trojaanse Paard, de Internationale Nieuwe Scène en Vuile Mong en de Vieze Gasten.

De eerste twee groepen brengen vooral vormingstheater dat het kapitalistische systeem en het on-

derdrukkings- en uitbuitingsmechanisme wil ontmantelen. Men wil de toeschouwers warm maken 

voor een alternatief.

De geschiedenis van Mong Rosseel en zijn gezelschap is ietwat anders. Mong onthoudt zich van 

alles wat institutionele kunst is, dus zeker ook van het theater. Mong noemt zijn hele bende dan 

ook voluit ‘het Circus van Vuile Mong en zijn Vieze Gasten’. Hierin speelt de clown natuurlijk de 

hoofdrol. Deze rol wordt door de groep meteen ook ingevuld met spot en anarchie. Vuile Mong en 

zijn troep brengen een combinatie van linkse sympathieën met parodiërende sketches en liederen, 

een vorm die vooral bij de jongerencultuur uit die tijd aansluit. Men zet de protestsong in als mid-

del, maar “nog het liefst wordt ze gekruid met wat onnozelheden: zeemzoeterige backing vocals of 

covers van schlagers uit de toenmalige Vlaamse hitlijst”[185].

[183]  HELLEMANS, Dina, ‘Door het verleden dat ons beschermen moest, verraden… De voorlopige 
en stuitbare mislukking van het beroep op de geschiedenis in het Vlaamse vormingstheater (1989)’, in: R. 
Geerts, D. Hellemans, M. Van Kerkhoven (ed.), Op de voet gevolgd: Twintig jaar Vlaams theater in internationaal 
perspectief, Brussel, VUB, 1990, p. 67-70.

[184]  VAN SCHOOR, Jaak, ‘Politiek theater; theater en politiek’, in: F. Redant, J. Van Schoor (ed.), Toen 
theater een strijd was: Twintig jaar politiek theater in Vlaanderen 1965-1985, Antwerpen, Vlaams Centrum van het 
Internationaal Theater Instituut, 2001, p. 8-9.

[185]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘Antwoorden op de wereld: Politiek theater: een Gentse variant’, o.c., 
p. 120.
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Doorheen de jaren zeventig ontwikkelen deze gezelschappen zich ook. Zo slaagt men erin meer 

en meer autonoom te werken, met zelfbeheer en democratie als basisprincipes. Na tien jaar komt 

er echter sleet op de formule. Op artistiek vlak is het vormingstheater niet langer bepalend in het 

landschap en ook op sociaal vlak zijn er wat moeilijkheden om blijvend aansluiting te vinden bij 

het publiek[186]. Het revolutionaire van deze hele stroming verdwijnt naar de achtergrond.

We kunnen eigenlijk stellen dat het vormingstheater hier de overstap maakt van wat Jaak Van 

Schoor “expliciet politiek theater” noemt naar “impliciet politiek theater”[187]. Met de term ‘ex-

pliciet politiek theater’ wil Van Schoor het propagandatheater aanduiden. Hier werkt men met 

bestaande namen en gebeurtenissen, men informeert en sensibiliseert het publiek. Dit theater staat 

in de realiteit van het leven en de sociale strijd. Hier spreekt men niet over ‘kunst’, het gaat vooral 

om de boodschap die gebracht wordt. ‘Impliciet politiek theater’ onderscheidt zich van de voor-

gaande vorm door een wil om het publiek tot nadenken te brengen over het verleden en het heden. 

Maar anders dan bij het expliciet politiek theater werkt men hier met metaforen. Het vertrekpunt 

is een fi ctief verhaal, vaak met een didactische bedoeling. Bij deze vorm van politiek theater past 

het etiket ‘kunst’ wel nog.[188] Het is vooral dit impliciete politieke theater dat ook nu nog her en 

der opduikt.

Niet alleen is het politieke nog steeds niet weg te denken uit het theater, ook op een ander vlak was 

het vormingstheater van belang. “Het reikte een andersoortige en indringender motivering voor 

het theatervak aan”, schrijft Jaak Van Schoor. Wat volgde was een ander soort theater, waarbij het 

individu van de acteur meer op de voorgrond kon treden. Ook Luk Van den Dries is het hiermee 

eens: “De belangrijkste verwezenlijking van deze periode, met blijvend gevolg voor de ontwikke-

ling van het theater in Vlaanderen, is beslist de emancipatie van de acteur. (…) Een speler verwerft 

pas reële autonomie wanneer hij mee beslist over alle facetten van het maakproces. Dit was de 

basispraktijk in alle politieke theatergroepen”[189].

Tegen het einde van het decennium van het vormingstheater, ontstaan her en der in Vlaanderen 

kleinere initiatieven. Er worden verschillende cultuurhuizen en kunstencentra opgericht, waar het 

eigen, nieuwe en jonge talent een kans krijgt. Meer en meer stijgt de nood aan een werkplaats voor 

kunstenaars die niet actief zijn binnen het vormingstheater, noch deel willen uitmaken van het 

oude en verstarde repertoiretoneel binnen de stadstheaters.

[186]  Ibidem.

[187]  VAN SCHOOR, Jaak, ‘Politiek theater; theater en politiek’, o.c., p. 12.

[188]  Ibidem, p. 12.

[189]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘Antwoorden op de wereld: Politiek theater: een Gentse variant’, o.c., 
p. 120-121.
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De eerste grote aanzet voor dergelijke nieuwe platformen wordt gegeven bij de viering van het 

honderdjarig bestaan van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Aan dit jubileumfeest 

werd een dubbel programma gekoppeld: enerzijds bracht men buitenlands traditioneel repertoire-

toneel, anderzijds was er ook plaats voor nieuwe theatervormen. Dit meer experimentele theater 

kwam tot zijn recht in een apart festival: het Kaaitheaterfestival. Dat vond plaats in een tent bij de 

KVS, aan de Arduinkaai. Vandaar ook de naam Kaaitheater.

Vanaf dag één bleek dit festival een groot succes: het vulde een leemte op die in Vlaanderen was 

ontstaan. Voor het eerst kreeg het publiek, dat met een open geest was afgezakt om verschillende 

vormen van alternatief theater te zien, zicht op de diversiteit, rijkdom en mogelijkheden van een 

alternatieve omgang met het theatermedium[190].

Naast het vormende aspect van het theater, betekende dit decennium dus ook de aanzet voor een 

bevrijding uit het keurslijf van het klassieke repertoiretoneel. De grote stadstheaters verloren hier 

een leidinggevende rol. Ze reageerden niet of nauwelijks op deze vormvernieuwingen en kwamen 

zo op het achterplan te staan. De liefhebber van het vernieuwend theater haalde nu elders zijn hart 

op. Het Kaaitheaterfestival toonde de mogelijkheden die Vlaanderen had om met grote middelen 

toch interessant en actueel theater te maken. “Eindelijk waren er theatermakers”, schrijf Luk Van 

den Dries, “die in deze heilige ruimte van het woordtoneel radicaal durfden zijn, onvoorzichtig, 

tegendraads, eigenzinnig”[191]. De nieuwe vrijplaats die het Kaaitheater creëerde, kwam meer in het 

teken te staan van een spel met eigen vormen en een dissidente betekenis[192].

Tegen het einde van de jaren zeventig en zeker ook in het begin van de jaren tachtig kreeg het 

festival van de KVS een staartje in verschillende Vlaamse steden. Nieuw talent kon aan de slag in 

het Stuc (Leuven), het Nieuwpoorttheater (Gent), Monty (Antwerpen), Limelight (Kortrijk), de 

Beursschouwburg (Brussel) en De Werf (Brugge). Van groter en internationaler formaat maar ook 

uit die tijd zijn de kunstencentra deSingel in Antwerpen en de Vooruit in Gent.[193]

Deze kunstencentra en cultuurhuizen werkten zich vanuit de marge een weg naar het centrum en 

vormen nu nog steeds broedplaatsen van vernieuwende theatermakers. Wat hen zo uniek maakt, 

is dat ze vele combinaties mogelijk maken: “tussen artiest en publiek, tussen theorie en praktijk, 

binnen- en buitenland, producent en theatermaker, het gevestigde en het nieuwe, tussen verschil-

[190]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1977: Het eerste Kaaitheater in Brussel – De rol van de kunstencentra in 
de ontwikkeling van een Vlaams en Europees theater’, in: R. L. Erenstein (ed.), Een theatergeschiedenis der 
Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam, Amsterdam university press, 
1996, p. 800-801.

[191]  Ibidem, p. 801-802.

[192]  Ibidem, p. 802.

[193]  Ibidem, p. 803-804.
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lende culturen en verschillende media”[194]. Het centrum verliest zijn slagkracht en de marge rukt 

op. Hoewel de drie grote stadstheaters de hete adem in hun nek moeten hebben gevoeld, bleven 

ze toch overtuigd van hun eigen werkwijze, wat vooral tegen de jaren negentig voor een grote 

ontnuchtering zorgde.

In een evaluatie van het theater eind jaren zeventig merkt René Verheezen op dat het theater 

grotendeels een zaak is geworden van “ambtenaren, die zich niet aan experimenten wagen, er zich 

niet aan kúnnen wagen omdat experimenten risico’s met zich meebrengen, opschudding verwek-

ken, nieuwe ideeën doorgeven”[195]. Verheezen houdt een pleidooi voor het risico, want “steeds 

maar weer hetzelfde doen op steeds maar weer dezelfde manier”[196] leidt regelrecht naar de dood 

van het theater. De schuld ligt niet bij het publiek. De toeschouwer toont duidelijk goede wil en 

belangstelling, maar de theaters doen gewoon niet aan zelfonderzoek en zoeken al helemaal geen 

aansluiting bij hun publiek. Daardoor is men alle voeling kwijt met de belangrijke gebeurtenis-

sen in het internationale theaterlandschap. “Ondanks de aanwezigheid van veel individueel talent 

is Vlaanderen rijp voor een actie tomaat – maar wie is er kritisch en gemotiveerd genoeg om als 

eerste te gooien?”[197], schrijft Verheezen nog. Hoewel zijn bijdrage opgenomen werd in een boek 

dat in 1980 verscheen – en dus na het ontstaan van de eerste kleine kunstencentra die openstonden 

voor experimenten – heeft Verheezen het hier vooral over het centrum van het Vlaamse theater-

landschap: de stadstheaters. De auteur schrijft deze tekst dus op een moment dat er in dat landschap 

volop verschuivingen plaatsvinden.

Toch heeft hij het vooral over de zin en onzin van het grote repertoiretoneel. Hij geeft toe dat er, 

bijvoorbeeld in Gent, ook in het grote theater af en toe pogingen worden gedaan om een visie in 

het beleid te ontwikkelen, door programmakeuze, intelligente benadering van het publiek enzo-

voort. Maar tegelijk stelt Verheezen dat dit louter incidenten en gelukkige uitzonderingen zijn in 

een systeem dat er “voor het overige op gebouwd is alles wat buiten-gewoon is van tevoren al de 

pas af te snijden”[198].

Het beeld dat Verheezen schetst is niet fraai: de directeurs worden benoemd op politieke gronden, 

er zijn invloeden van allerlei politieke en ideologische groeperingen… De machtsverhoudingen 

zorgen ervoor dat ieder zijn eigen directe belangen verdedigt, men stelt zich niet meer collectief als 

één theater op. De vele ingrepen van de overheid hebben volgens de auteur als gevolg dat men een 

[194]  Ibidem, p. 805.

[195]  VERHEEZEN, René, ‘Zwijgen en niets laten merken’, in: T. Brouwers (ed.), Dramatisch akkoord 13: 
Seksueel taboe en theater, Utrecht/Antwerpen, Bruna & Zoon, 1980, p. 54.
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bepaald soort voorstellingen gaat maken, die vooral duur en ouderwets zijn en volledig gespeend 

van ieder bewustzijn waarom nog toneel wordt gespeeld en waarom precies die voorstelling[199]. 

Originaliteit speelt in de repertoirekeuze geen rol meer: de grote offi  ciële theaters kiezen voor klas-

sieke meesterwerken, West End-successen en Vlaams werk van de hand van de hofl everancier. Want 

ook Vlaamse auteurs krijgen te weinig kansen: Claus wordt dan wel nationaal gelauwerd en alge-

meen erkend. Verschillende schrijvers beperken zich tot één theaterhuis en komen ook niet verder 

dan dat, omdat er zich elders geen kans aanbiedt. En als er dan al schrijvers waren die vernieuwende 

of interessante stukken schreven, waren ze actief in de kleine theaters. Het is dan ook deze zinloze 

kloof tussen ‘kleine’, voor Verheezen interessante en ‘grote’, verouderde, stadstheaters die de auteur 

aan de kaak wil stellen. Want “iedereen die niet behoort tot de bon ton van het Vlaams toneel 

hoort zich daar diep ongelukkig bij te voelen”[200], schrijft Verheezen nog. Hij erkent de enkelingen 

die zich eerlijk en gedreven inzetten voor vernieuwing, maar “de burcht van gesubsidieerde zelf-

genoegzaamheid staat stevig”[201]. En het ziet ernaar uit dat deze burcht nog een tijd overeind zal 

blijven, zeker in Antwerpen.

NTG GROEIT VERDER2.2.2. 

De verworvenheden van het vormingstheater dringen in het NTG pas door op het moment dat het 

politieke theater al aan het verdwijnen is: in het begin van de jaren tachtig[202].

De jaren zeventig betekenen voor het NTG vooral een periode van verschillende directeurswissels, 

meer dan nieuwe accenten te kunnen leggen op artistiek vlak. Na zes seizoenen de combinatie 

van artistiek en fi nancieel directeur te hebben volgehouden, geeft Albert Hanssens het op. Vanaf 

het seizoen 1973-1974 neemt Walter Eysselinck alsnog de plaats van artistiek directeur in. Ook hij 

voert inhoudelijk geen grote veranderingen door en blijft vooral vasthouden aan een voor-elk-wat-

wils-programma, waarbij hij ook aan het Angelsaksisch werk opnieuw veel ruimte laat. Behalve de 

kleine controverse rond Paard en Ruiter, een stuk van Peter Shaff er in regie van Eysselinck zelf, 

gaan de seizoenen onder Eysselincks directeurschap vrij onopgemerkt voorbij.

In Paard en Ruiter (een vrije vertaling van de oorspronkelijke titel, ‘Equus’), gespeeld in het laatste 

seizoen onder Eysselinck, 1975-1976, liet de regisseur de acteurs ongeveer twintig minuten naakt 

acteren. Behalve dit feit was de voorstelling allesbehalve vernieuwend: zelfs in de lustrumboeken 

[199]  Ibidem.

[200]  Ibidem, p. 61.

[201]  Ibidem, p. 60-61.

[202]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘Antwoorden op de wereld: Politiek theater: een Gentse variant’, o.c., 
p. 124.
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van het NTG wordt er met geen woord meer over gerept. De voorstelling liep vier weken in de 

schouwburg aan het Sint-Baafsplein en maakte daar nooit echt de tongen los. Er werden wel een 

aantal interne veiligheidsmaatregelen getroff en in de schouwburg – het afplakken van de spiek-

gaatjes in de deuren, wachtposten op de balkons tijdens de naaktrepetities, een algemene sfeer van 

angstvalligheid tot paniek[203] – maar daar bleef het ook bij. Tenminste, tot de voorstelling te gast 

was in de grote aula van de Katholieke Universiteit Leuven, in het kader van een colloquium. Het 

rectoraat wilde dit echter niet toestaan, volgens een woordvoerder omdat “het niet past dat acteurs 

gedurende twintig minuten bloot acteren, rechtstaand en zittend elkaar benaderen op de planken 

van een katholieke universiteit”[204]. De voorstellingen werd in Leuven wel gespeeld, maar in een 

andere zaal, enkele kilometers buiten het stadscentrum en ver weg van de studentenbuurt[205]. Het 

mentaliteitsverschil tussen Gent en Leuven bleek immens.

In zijn terugblik op de eerste helft van de jaren zeventig in het tweede lustrumboek (1970-1975) 

van het NTG is Rik Lanckrock, in die tijd ondervoorzitter van de Raad van Beheer, erg kritisch 

voor de voorbije vijf jaar. Hij schrijft: “Theater moet zin hebben en aanspreken, zo groots en zo 

bevattelijk als het maar kan. Een offi  cieel ensemble, dat zich uiteraard tot alle lagen van de bevolking 

richt, dient bijgevolg én bij de keuze van de stukken, én bij hun vormgeving voortdurend die ge-

meenschap op het oog te hebben”[206]. Dit is voor Lancrock een mooie samenvatting van de plicht 

van iedereen die bij een offi  cieel theater betrokken is. Hij besluit dan ook dat deze plicht tijdens 

het tweede NTG-lustrum al te vaak werd verzuimd.

Het hele tweede lustrumboek (1970-1975) ademt een sfeer van ontevredenheid met de voorbije 

vijf jaar uit. Zowel medewerkers van het NTG als buitenstaanders leveren de kritiek dat de produc-

ties te veel voor-elk-wat-wils zijn en dat een krachtige lijn ontbreekt. Bovendien brengt men nog 

te weinig hedendaagse, Vlaamse auteurs, Hugo Claus buiten beschouwing gelaten. De kwaliteit van 

de producties was er een van te grote middelmatigheid. Behalve over de kwestie of men al dan niet 

De Paradijsvogels moest opvoeren – vele critici beschouwden dit niet als de taak van een stadsthe-

ater – was er geen enkele voorstelling die enige controverse losweekte. Niet alleen op artistiek vlak 

is er weinig voldoening: het voorbije lustrum kende ook verschillende sociale onrusten. Zo gingen 

de Vlaamse theaters in 1974 in staking (van 11 september tot 28 oktober), om zo een beter acteurs-

[203]  NEIRYNCK, Freek, o.c., p. 30.

[204]  Ibidem, p. 30.

[205]  Ibidem.

[206]  VAN SPAANDONCK, Marcel (ed.), Tweede lustrumboek Nederlands Toneel te Gent 1970-1975, 
Gent, NTG, 1976, p 68.
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statuut te bekomen[207]. En daarnaast werd het NTG tijdens de eerste helft van de jaren zeventig ook 

regelmatig geplaagd door fi nanciële problemen.

In de hoop dat een koppeling van theorie aan praktijk het tij zou doen keren, bood men in 1976, 

na het ontslag van Eysselinck, een contract van negen jaar aan aan theaterwetenschapper en geres-

pecteerd academicus Jaak Van Schoor. Hij aanvaardde het voorstel en ging in de aanloop van het 

seizoen 1976-1977 aan het slag bij het Gentse stadstheater. Van Schoor zou het echter geen negen 

jaar volhouden: hij diende reeds op 1 januari 1978 zijn ontslag in. Hoewel hij in het begin nog het 

vertrouwen van de acteurs kreeg, veranderde de situatie in een aaneenschakeling van confl icten en 

tegenkanting. Zo waren er confl icten met het technische personeel over hun statuut en verschil-

lende discussies met de Raad van Beheer omwille van fi nanciële en ethische kwesties, zoals de 

abortusproblematiek en naaktscènes[208]. Wat de naaktscènes betreft, werd Van Schoor hier wellicht 

verplicht zichzelf te censureren, want in zijn directeursperiode bleek geen enkel stuk naakt te be-

vatten[209].

Toch kon Van Schoor in deze korte periode een aantal belangrijke koerswijzigingen doordrukken, 

die ook later nog werden gevolgd. Zo voegde hij, naast het klassieke Angelsaksisch en Frans the-

aterwerk, ook stukken uit het Duitse theater aan het repertoire toe. Daarnaast liet hij het niet na 

regelmatig gastregisseurs aan te trekken, om zo nieuwe impulsen binnen te brengen in het Gentse 

theaterhuis. Maar de tegenwerking waarmee Van Schoor af te rekenen kreeg, zorgde ervoor dat hij 

op 1 januari 1978 om ‘gezondheidsredenen’ ontslag nam[210].

De vele wissels op de stoel van de artistieke directeur, zorgden ervoor dat men het op dit vlak over 

een andere boeg ging gooien: na het ontslag van Van Schoor wordt acteur Jef Demedts waarne-

mend directeur. Dit directeurschap mondt op 1 augustus 1980 uit in een eff ectieve benoeming tot 

directeur. Demedts is echter geen alleenheerser: hij werkt met een beleidsgroep, die zich in de loop 

van tijd onder de acteurs had gevormd. Ieder lid hiervan neemt bepaalde bevoegdheden voor zijn 

rekening. Demedts zal echt een radicale nieuwe weg proberen inslaan met het Gentse stadsthea-

ter, waardoor het zich ging onderscheiden van de twee andere stadstheaters: Gent zette zichzelf 

zo opnieuw op de theaterkaart[211], hoewel men ook hier achterop bleef tegenover de kleinere en 

progressieve theaters in Gent.

[207]  BENOY, Peter, ‘Chronologie van het culturele leven’, o.c., p. 178.

[208]  PEETERS, Frank, o.c., p. 140.

[209]  X, NTGent, overzicht producties van 1965 tot 2007, Gent, Archief en Bibliotheek Theatererfgoed 
NTGent, 2007, p. 3-4.

[210]  PEETERS, Frank, o.c., p. 140.

[211]  Verdere bespreking van de directeursperiode onder Demedts: zie hoofdstuk 2.3: de jaren tachtig.
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Ook de tweede helft van de jaren zeventig betekende voor het NTG geen grote vernieuwing. 

Deze zal zich vooral tegen het begin van de jaren tachtig aftekenen. De vele interne strubbelingen 

zorgden ervoor dat de directeurs het in deze periode moeilijk hadden om, naast alle confl icten, een 

duidelijk programma op te stellen. De aantrekkingskracht naar het publiek kreeg een fi kse deuk, 

waardoor ook steeds vaker fi nanciële problemen de kop op staken. Vergeleken met KNS en KVS 

bracht het NTG wel theater dat meer aansloot bij de actualiteit, maar het bleef burgerlijk en rou-

tineus repertoiretheater[212].

KNS BLIJFT BIJ HET OUDE2.2.3. 

De jaren zeventig betekenden voor de KNS een verdere insluiting in de structuren van de stedelijke 

overheid. De autonomie van het gezelschap wordt steeds beperkter en de KNS lijkt dan ook steeds 

meer een echte stadsdienst te worden. Verschillende functies en diensten waar de KNS voorheen 

zelf over beschikte, worden ingeschreven in de ambtenarenstructuur van de stad. Naast de technici 

en het onderhoudspersoneel krijgen nu ook de mensen van de publiciteit en de boekhouding een 

ambtenarenstatuut. Het resultaat hiervan is een logge administratie en een steeds slechtere voeling 

met de dagelijkse werking van het gezelschap. Op deze manier slaagt het stadsbestuur erin haar 

greep op het gezelschap nog te vergroten. De KNS lijkt een hoftheater van het college van burge-

meester en schepenen te worden.[213]

Na het ontslag van Lode Verstraete kiest men voor Dom. De Gruyter als nieuwe directeur. Hij kiest 

al snel voor een conservatieve invulling van het KNS-programma. Toch zal hij zijn beleidspolitiek 

tot 1986 volhouden: op die leeftijd is hij pensioensgerechtigd en gaat men op zoek naar een nieuwe 

directeur.

Onrechtstreeks heeft de KNS een band met het vormingstheater dat zich in de jaren zeventig ont-

wikkelt. Want na de verjongingskuur in de jaren zestig door KNS-directeur Bert Van Kerkhoven, 

zullen veel van deze jongeren zich vanuit de KNS opnieuw verspreiden over verschillende nieuwe 

theatergroepen, met de ambitie hun eigentijdse inzichten – waarmee ze bij de KNS niet aan het 

juiste adres waren – over de samenhang van theater en maatschappij te toetsen aan de nieuw ontsta-

ne praktijk. Zo vertrekt dramaturg Dries Wieme om directeur te worden van de Beursschouwburg. 

Ook Rik Hancké verlaat het Antwerpse stadsgezelschap, na de uitwerking van de ‘Basisorganisa-

[212]  STYNEN, Ellen, o.c., p. 15.

[213]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1966-1983: Een gemeenschapstheater, maar voor welke gemeenschap?’, 
o.c., p 176.
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tie van het theater van de jonge generatie’. Dit uitgewerkte plan probeert hij even later uit in de 

‘Werkgemeenschap van de Beursschouwburg’, die echter al snel weer opgedoekt zal worden.[214]

Maar met de theatermakers die vertrokken zijn, worden geen contacten meer onderhouden. Dom. 

De Gruyter sluit de KNS verder af van de vormelijke vernieuwingen die zich buiten de muren 

van de Bourlaschouwburg voordoen. Hij bouwt een programma op dat steunt op pijlers als ont-

spanning, spektakel en gecanoniseerd repertoire[215], waarmee hij verschillende publieksgroepen wil 

tevreden stellen. Net als in het NTG zien we ook hier het voor-elk-wat-wils-principe opduiken. 

De Gruyter tekent geen grootse plannen uit voor zijn gezelschap. Zijn enige betrachting is goed 

theater te maken dat van alle tijden is. Hiervoor gebruikt hij een eerder ambachtelijke defi nitie van 

de theaterstiel. Spelers, regisseurs en aanverwanten groeien vanuit een perfecte beheersing van het 

metier tot grote artistieke prestaties. Andere stijlopvattingen op het acteren of nieuwe en tegen-

draadse lezingen van klassieke werken krijgen in zijn beleid dan ook geen plaats.[216]

Als Toon Brouwers in 1979, naar aanleiding van de viering van ‘125 jaar KNS’ een blik werpt op 

de recente geschiedenis van het stadsgezelschap, ziet hij toch een zekere vernieuwing in het beleid 

van De Gruyter. Hierbij duidt hij op de commissie die De Gruyter in 1978 oprichtte om hem bij 

te staan bij de voorbereiding van het seizoen 1979-1980. Deze commissie hield een aantal werk-

vergaderingen in, die door elk lid van het gezelschap konden worden bijgewoond en waarop het 

repertoire gezamenlijk werd samengesteld. Het grote voordeel hiervan is, volgens Brouwers, dat het 

repertoire zo door het hele gezelschap wordt goedgekeurd. Toch blijft hij afwachtend als het om de 

uitkomst van deze commissie gaat, want “collectieve besluitvorming is een erg moeilijke en delicate 

zaak”[217]. Met zijn besluit lijkt Brouwers de inkapseling van de besluitvorming en de diensten van 

het gezelschap binnen het stadsbestuur in de wind te slaan. “Het heeft hoe dan ook aangetoond”, 

schrijft hij tegen het aanvoelen van regisseurs en acteurs in, “dat de acteur niet langer onmondig is, 

en als een volwaardig participant van de collectieve onderneming die een toneelgezelschap is, de 

artistieke lijn van zulk gezelschap mede kan en moet bepalen”[218].

Een vaste regisseur onder het directeurschap van De Gruyter is Walter Tillemans. Hij houdt er ech-

ter een andere mening op na dan De Gruyter. Hij vindt dat het theater net wel de actualiteit moet 

aanspreken en hedendaags moet zijn. Men moet via klassieke teksten problemen van nu aanpak-

[214]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘Antwoorden op de wereld: Politiek theater: een Gentse variant’, o.c., 
p. 119-120.

[215]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1966-1983: Een gemeenschapstheater, maar voor welke gemeenschap?’, 
o.c., p 177-178.

[216]  Ibidem, p 178-179.

[217]  BROUWERS, Toon, ‘125 jaar theater voor het volk’, in: L. Detiège, D. De Gruyter, E. Willekens 
(ed.), 125 jaar Koninklijke Nederlandse Schouwburg, Antwerpen, Stad Antwerpen, 1979, p. 83.

[218]  Ibidem.
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ken. Tillemans is de theorieën van Bertold Brecht genegen en bouwt zijn reputatie dan ook op als 

regisseur van het Brecht-repertoire in groots opgezette ensceneringen. Daarnaast regisseert hij ook 

stukken van onder andere Molière en Shakespeare.

Tillemans regisseert stukken uit het canonrepertoire, maar maakt ook grote volksspektakels die 

steeds op een grote publiekstoeloop kunnen regelen. In die zin maakt hij wat het KNS-publiek wil 

zien: heel herkenbaar, sterk regionaal, wat melodramatisch getint spektakeltoneel[219]. Toch zal hij 

al snel de neiging voelen om alsnog zijn eigen weg uit te gaan: in het midden van de jaren tachtig 

geeft hij dan ook zijn ontslag bij de KNS.

De afsluiting van de buitenwereld wordt onder leiding van De Gruyter steeds groter. Men houdt 

de acteursgroep vrij constant en plukt regisseurs uit het eigen gezelschap. Impulsen van buitenaf 

blijven erg schaars en ook met de nieuwe generatie theatermakers die tegen het einde van de jaren 

zeventig opmars maakt, zoekt men geen contacten.[220]

De jaren tachtig2.3. 

EEN NIEUWE LICHTING THEATERMAKERS STAAT OP2.3.1. 

Tegen het begin van de jaren tachtig is er een nieuwe lichting Vlaamse theatermakers opgestaan, die 

er ook in slaagt zich internationaal op de kaart te zetten. Men wilde alle bestaande wetmatigheden 

in het Vlaamse theater ondergraven en komen tot een nieuwe, meer experimentele vorm van the-

ater. Het belang van theatermakers als Jan Fabre, Wim Vandekeybus, Anne Teresa de Keersmaeker, 

Jan Lauwers en Jan Decorte voor het volledig openbloeien van het Vlaamse theaterlandschap in de 

jaren negentig, kan nauwelijks worden onderschat.

Jan Fabre maakt in het midden van de jaren zeventig zijn opwachting als beeldend kunstenaar, maar 

het zal duren tot 1980 tot hij zijn eerste theatervoorstellingen gaat maken. Voordien had Fabre al 

een aantal performances gegeven, dus de stap naar het theater was niet zo groot. Zijn eerste voor-

stellingen vormen een trilogie: Theater geschreven met een K is een kater (1980), Het is theater zo-

als te voorwachten en te voorzien was (1982) en De macht der theaterlijke dwaasheiden (1984)[221]. 

[219]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1966-1983: Een gemeenschapstheater, maar voor welke gemeenschap?’, 
o.c., p 183-184.

[220]  Ibidem, p 185-186.

[221]  DEMETS, Paul, ‘Lichamen, aan iets ontbroken: Paul Demets over het podiumwerk van Jan Fabre’, 
in: De wereld van Jan Fabre, H. Tratsaert (ed.), Gent-Amsterdam, Ludion, 2003, p. 11.
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In elke voorstelling wakkert hij de discussie over het iconische karakter van theater en beeldende 

kunst aan, door onder meer tableaux vivants en projecties van belangrijke kunstwerken uit de 

kunstgeschiedenis, maar ook uit de moderne kunst. Zo verwijst Fabre onder meer expliciet naar 

Broodthaers in de installaties die voor elk scènebeeld in Het is theater… worden opgebouwd[222].

Theater geschreven met een K is een kater (1980) plaatst de schrijver, die in het gewone tekstthe-

ater op de achtergrond blijft, centraal: hij zit op de scène te typen, “alsof de voorstelling ter plaatse 

bedacht wordt. Of registreert hij de wreedheden die op het podium te zien zijn?”[223]. In deze eerste 

voorstelling van Fabre is de kunstenaar nog op zoek om elementen uit het theater en de perfor-

mance met elkaar te vermengen.

Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (1982) gaat al een stuk verder. Fabre stelt zich 

de vraag wat het verschil is tussen het theater en de werkelijkheid. En dat doet hij vrij letterlijk: de 

voorstelling duurt maar liefst acht uur – ze bestaat uit 37 acts[224] – en wordt dan ook opgevoerd 

voor een kleine groep belangstellenden. Toch krijgt de voorstelling al snel een cultstatus in het 

internationale avant-gardecircuit, waardoor Fabre nu ook internationaal erkend wordt[225]. Wat op-

gevoerd wordt in dit stuk, zijn op het eerste gezicht erg banale handelingen: zich aankleden, zich 

wassen, lopen… Toch komen deze handelingen op de scène los van hun alledaagsheid, net doordat 

ze herhaald, ontregeld, verschoven en gevarieerd worden. De handelingen krijgen door hun herha-

ling een soort ritueel karakter.

Twee elementen die in Fabres latere theaterwerk steeds zullen terugkeren, zijn in deze voorstel-

ling al nadrukkelijk aanwezig: de lichamelijkheid van de acteurs en de fysieke uitputtingsslag die 

daarmee gepaard gaat. In dit stuk ontdoet Fabre de lichamen van zijn acteurs – die niet op basis van 

het onder de knie hebben van hun métier, maar op basis van hun interesse voor dit stuk werden 

geselecteerd – van alle individualiteit. Hij kleedt ze uniform, of ze zijn naakt[226], waardoor hij de 

nadruk wil leggen op de lichaamstaal van de acteurs. Tegelijk vallen, springen, kruipen… de acteurs 

tot de grens – en zelfs voorbij de grens – van de fysieke uitputting. De persoonlijkheid van de spe-

[222]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1982: Jan Fabre regisseert ‘Het is theater zoals te verwachten en te 
voorzien was…’ – De internationale doorbraak van het Vlaamse theater’, in: R. L. Erenstein (ed.), Een 
theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam, 
Amsterdam university press, 1996, p. 815.

[223]  DEMETS, Paul, o.c., p. 11.

[224]  GEERTS, Ronald, ‘Theater als performance (1986)’, in: R. Geerts, D. Hellemans, M. Van Kerkhoven 
(ed.), Op de voet gevolgd: Twintig jaar Vlaams theater in internationaal perspectief, Brussel, VUB, 1990, p. 300.

[225]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1982: Jan Fabre regisseert ‘Het is theater zoals te verwachten en te 
voorzien was…’ – De internationale doorbraak van het Vlaamse theater’, o.c., p. 816.

[226]  Het naakte lichaam doet in het Vlaamse, meer experimentele, theater al snel haar intrede en zal dan 
ook in de jaren tachtig haar opgang maakte. De stadstheaters hebben echter meer moeite dit naakte lichaam 
te integreren; zie verder.



72

lers, die werd weggemoff eld door het kostuum, breekt zo door de strak uitgevoerde handelingen 

en bewegingspatronen: iedere acteur heeft een eigen ritmiek en eigen impulsen, die zich in kleine 

details laten zien[227].

Anders dan theatermakers in de grote stadsgezelschappen, wil Fabre niet voldoen aan de smaak 

van een publiek. Door continu zijn eigen grenzen te verleggen, blijft hij zijn publiek voor. Daarbij 

stoot hij wel vaker op de morele en fysieke grenzen van de toeschouwer zelf. Dat gebeurt door “de 

fysieke agressie uit de beginperiode, het veelvuldige gebruik van dieren in zijn producties (sparte-

lende vissen, kort vastgebonden katten, allerlei insecten), door eindeloze herhalingen, de ijle stilte, 

de terreur van tumult”[228]. Zo wordt iedere voorstelling een test van het uithoudingsvermogen en 

de pijn van de toeschouwer, wat bij het publiek soms hevige reacties losweekt.

Zo was een voorstelling van Fabre in oktober 1983 te gast op het Klapstukfestival in Leuven. De 

aanwezige toeschouwers kregen echter niets uit de productie van Fabre te zien: in plaats daarvan 

werden het grootste gedeelte van de tijd recensies over die bewuste productie voorgelezen. Het 

stuk toonde oorspronkelijk een “vervreemding door de abstrahering van alledaagse elementen”[229], 

maar dit opzet was vernietigd door het grote aantal opvoeringen en de publiciteit die kranten er-

rond hadden gemaakt, waardoor er bij het publiek een verwachtingspatroon was gecreëerd. De 

enige mogelijkheid die Fabre nog zag om het stuk te beschermen, lag in de zelfdestructie: zo werd 

het verwachtingspatroon opnieuw doorbroken. Fabre had hierin gelijk: het publiek was gekomen 

met een bepaalde verwachting en reageerde dan ook zeer agressief op de performance die ze in 

plaats van de voorstelling te zien kregen.

Hoewel Fabres naam als beeldend kunstenaar, performer, theatermaker, choreograaf, schrijver… al 

heel snel verspreid geraakte in het buitenland, bleef de Belgische overheid aanvankelijk vrij blind 

voor Fabre en andere vernieuwende theatermakers. Net als de Keersmaeker, Vandekeybus, Decorte 

en Lauwers moest Fabre het in het begin stellen zonder overheidssteun en moest hij zijn toevlucht 

zoeken tot artistieke netwerken, die echter ook een deel van de zelfstandigheid van de kunstenaar 

inperken.[230]

[227]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1982: Jan Fabre regisseert ‘Het is theater zoals te verwachten en te 
voorzien was…’ – De internationale doorbraak van het Vlaamse theater’, o.c., p. 815.

[228]  Ibidem, p. 816.

[229]  GEERTS, Ronald, o.c., p. 303.

[230]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1982: Jan Fabre regisseert ‘Het is theater zoals te verwachten en te 
voorzien was…’ – De internationale doorbraak van het Vlaamse theater’, o.c., p. 817.
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Ook Jan Decorte begon in wat men traditioneel de marge noemt. Bij deze theatermaker merken 

we vooral een vernieuwende aanpak van het repertoire. Men brak radicaal met de eerbied die men 

zogezegd moest bewaren voor een repertoirestuk. Decorte luidde het einde in van het inlevend en 

psychologiserend theater[231].

Ook Decorte nam, net als Jan Fabre, zijn aanzet tot ophefmakende voorstellingen, in de jaren ze-

ventig. Hij experimenteerde met de traditionele componenten van het theater en nam vragen en 

ideeën uit de periode rond mei 1968 mee in zijn producties.

In de vernieuwende manier waarop Decorte omgaat met de gekoesterde en vertrouwde teksten 

van de canon, ziet Freddy Decreus drie kritieken op het bestaande theater. Bij de eerste kritiek gaat 

het om de “aanpak van het traditionele mensbeeld”[232]. Decorte concludeert uit de periode rond 

mei 1968 en het vormingstheater in de jaren zeventig dat de politieke macht niet rechtstreeks be-

streden kan worden. Deze macht heeft zich op sluikse en onrechtstreekse wegen van het individu 

meester gemaakt. De kale scènes bij Decorte, aldus Decreus, evoceren het kale slagveld dat Europa 

geworden is: “ze tonen primaire driften, cynisme, eigenwaan, heerszucht als de echte drijfveren van 

het menselijk handelen”[233].

De tweede kritiek vloeit voort uit het Westers wereldbeeld dat Decorte in zijn eerste kritiek ana-

lyseerde en zorgt ervoor dat hij dwars zal omgaan met de tekst: “de acteurs dienen via een soort 

close-readingtechniek de tekst voor zich te laten spreken en hem tot een soort nulgraad van de 

lectuur te herleiden”[234].

Ten derde kijkt Decorte ook kritisch aan tegen de traditionele manier van acteren. Teksten worden 

op verschillende manieren gebracht: met ingehouden dictie en motoriek, al briesend… Het was 

erg belangrijk dat er geen pathetische scènes werden gemaakt: dit moest worden tegengegaan door 

recitatie[235] of declamatie[236] op gepaste tijden. Dat betekende ook dat de acteur de strijd moest 

aangaan met de nieuwe tijd en de nieuwe ruimte. Bij Decorte ging het er niet zozeer om dat een 

toneelstuk een bepaald soort thema, handeling of narrativiteit bevatte. Hij focuste eerder op de 

[231]  DECREUS, Freddy, ‘1983: Jan Decorte regisseert King Lear – Dwarse behandeling van het klassieke 
repeteroire’, in: R. L. Erenstein (ed.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in 
Nederland en Vlaanderen, Amsterdam, Amsterdam university press, 1996, p. 820.

[232]  Ibidem, p. 822.

[233]  Ibidem, p. 823.

[234]  Ibidem.

[235]  Zingend spreken.

[236]  Iets op een hoogdravende manier voordragen.
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“manier waarop in de tekst de opposities personage-acteur, leugen-waarheid, macht-onmacht aan 

bod konden komen”[237].

De nieuwe tekstbetrokkenheid moest voorop staan: de rekwisieten en kostuums, belichting en 

ruimte, geluiden en beweging werden hiernaar aangepast.

Ook Jan Decorte hield, zoals Jan Fabre, hierbij zeker niet van bij het begin rekening met zijn pu-

bliek. Het ging vooral om de innerlijke noodzaak van de regisseur, de zoektocht naar een eigen 

identiteit, een verlangen naar een eigentijdse verbeelding. Toch werden, naarmate de jaren verstre-

ken, de voorstellingen van Decorte ietwat publieksvriendelijker: “zijn werk groeide geleidelijk tot 

‘gepoëtiseerde aktie’, die parodie en slapstick hoog in het vaandel droeg”.[238]

Het zou ons te ver leiden alle in dit decennium belangrijke en vernieuwende theatermakers te be-

spreken. Maar toch kunnen kunstenaars als Anne Teresa de Keersmaeker, Wim Vandekeybus en Jan 

Lauwers niet genegeerd worden. Zo was de Keersmaeker enorm bepalend voor een dansrevival in 

Vlaanderen, waarbij ze aan de slag ging met nieuwe dansvormen, die ver stonden van het klassieke 

ballet[239]. Wim Vandekeybus stond in het buitenland dan weer gelijk aan het vernieuwende, Vlaamse, 

theater: hij bracht een “mengeling van geweld, explosieve energie, spel met risico, gevaar en poëti-

sche beeldkracht”[240]. Jan Lauwers zit dan weer op de grens van een aantal disciplines, zoals dans en 

theater: “Lauwers brengt in zijn montage van beeld en geluid, in zijn collage van lichamen, stof en 

materiaal, diverse kunstvormen samen”[241]. Door kunst niet als een ornament te gaan aanschouwen, 

wil hij streven naar de ultieme vorm van helderheid, in combinatie met een eenvoudige omgang 

met de materie (teksten, lichamen, communicatie)[242].

Bij al deze theatermakers uit de jaren tachtig kunnen we toch een aantal gemeenschappelijke, ver-

nieuwende, elementen onderscheiden. Vanaf het einde van de jaren zestig is er al een stijgende be-

langstelling voor het lichaam zichtbaar bij een aantal Vlaamse theatermakers, onder wie Hugo Claus 

– getuige daarvan zijn Masscheroen-voorstelling. Toch komt deze lichamelijkheid pas volop in het 

daglicht tegen het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig. Deze belangstelling 

voor het lichaam kadert volgens Luk Van den Dries in een bredere socio-culturele bevrijdingsbe-

[237]  DECREUS, Freddy, ‘1983: Jan Decorte regisseert King Lear – Dwarse behandeling van het klassieke 
repeteroire’, o.c., p. 824.

[238]  Ibidem, p. 824-825.

[239]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1982: Jan Fabre regisseert ‘Het is theater zoals te verwachten en te 
voorzien was…’ – De internationale doorbraak van het Vlaamse theater’, o.c., p. 817-818.

[240]  Ibidem, p. 818.

[241]  Ibidem, p. 819.

[242]  Ibidem.
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weging: “het protest tegen de onderdrukking en de bevrijding uit machtsverhoudingen richt zich 

onder andere op het bestrijden van een overjaarse moraal op seksueel gebied”[243].

Toch is hier geen sprake van een ode aan het lichaam. Het lichaam wordt niet gesublimeerd, maar 

eerder in zijn anekdotische vorm getoond: de belichting wil de dikke kuiten, dunnen benen, slappe 

billen… niet wegmoff elen. Het lichaam is ook niet zo’n vrije of authentieke plaats, iets waar velen 

van overtuigd waren. Maar in het licht van de seksuele bevrijding[244] wordt duidelijk dat er nog heel 

wat nodig is om tot een volledige vrijheid van het lichaam te komen.

De expressiviteit waar men naar streeft, wordt ook extra kracht bijgezet door het erotische ka-

rakter van het theater, dat men bewust uitspeelt. Het lichaam wordt een tekendrager, men zendt 

er bewuste of onbewuste erotische signalen mee uit. Er duiken overal masturbatiescènes op, men 

zet bijvoorbeeld een stripteaseuse in, de acteurs kleden zich op het podium om. Men gebruikt de 

erotische geschiedenis als een open boek waar men uit kan citeren of voorlezen of dat men kan 

verwerken.[245]

Een tweede grote verandering brengen deze theatermakers aan op het vlak van de tekst. Het gaat 

niet langer om de drama-auteur, die vroeger steeds in het middelpunt stond. De regisseur bedient 

zich van teksten om zijn visie gestalte te geven, waardoor de teksten vooral aanleiding of ingrediënt 

van een productie zijn, maar zelden het centrum van de voorstelling innemen. De regisseurs schrij-

ven of herschrijven zelf vaak de teksten voor een voorstelling. En bovendien is ook die regisseur 

niet meer almachtig: ook de acteur, scenograaf, dramaturg en toeschouwer bepalen mee hoe een 

stuk er zal uitzien.

Er wordt vaak ook uit meerdere teksten geplukt om tot een voorstelling te komen: niet enkel 

toneelstukken komen aan bod, ook gedichten, romans, fi losofi sche teksten, verhalen zijn geschikt 

om te verwerken. De almacht van de tekst is ook niet meer zo groot: “Een toenemend aantal regis-

seurs”, stelt Van den Dries, “organiseert een productie niet meer rond een tekst maar rond een con-

cept dat met beelden, lichamen, muziek, objecten, ruimtelijke schikkingen, wordt uitgewerkt”[246]. 

Taal wordt hier eerder ingezet omwille van de klanken dan omwille van de inhoud. Taal moet dus 

aan belang inboeten en wordt een onderdeel van de andere elementen – decor, muziek… - die 

men inzet op de scène.

[243]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘Schets van een beweging: Theatervernieuwing in Vlaanderen (1987)’, 
in: R. Geerts, D. Hellemans, M. Van Kerkhoven (ed.), Op de voet gevolgd: Twintig jaar Vlaams theater in 
internationaal perspectief, Brussel, VUB, 1990, p. 320.

[244]  Zie ook het hoofdstuk over de algemene geschiedenis van de jaren zestig.

[245]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘Schets van een beweging: Theatervernieuwing in Vlaanderen (1987)’, o.c., 
p. 321.

[246]  Ibidem, p. 327.
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De theatermaker van de jaren tachtig maakt zich niet meer druk om het overbrengen van het re-

pertoire: er wordt geknipt, gescheurd, geplakt met de tekst, die zo afstand neemt van de auteur en 

een nieuwe eigenaar krijgt. Op die manier ontwikkelen deze teksten een eigen leven en gaan ze als 

vanzelf gesprekken aan met andere teksten[247].

De drie grote stadsgezelschappen blijven echter nog steeds op een meer traditionele manier met de 

tekst omgaan: hier blijft de repertoiretekst vanzelfsprekend het uitgangspunt van een voorstelling. 

Toch is ook hier de uiterst getrouwe lezing van een tekst zeldzaam. Iedere regisseur wil een tekst 

naar zijn hand zetten, ook al gaat het vaak maar om kleine aanpassingen, zoals bepaalde zinnen of 

scènes die geschrapt worden, een acteur die een uitdrukking naar zijn mond zet of tussenwerpsels 

die worden toegevoegd in de loop van het stuk.[248]

NTG MAAKT OOGKLEPPEN STILAAN LOS2.3.2. 

Jef Demedts, die op 1 augustus 1980 offi  cieel de nieuwe artistiek directeur werd van het NTG, pro-

beert, in samenspraak met zijn beleidsgroep, een nieuwe koers te varen. Deze veranderingen lopen 

in het begin nogal stroef, temeer omdat het NTG op artistiek vlak tussen twee stoelen blijft zitten: 

langs de ene kant wil men zich richten op meer actuele stukken, langs de andere kant wil men de 

trouwe, oudere, publieksgroep niet teleurstellen en brengt men ook klassiek repertoire[249]. Deze 

tweespalt zorgt ervoor dat men altijd compromissen moet sluiten; een radicale vernieuwingslijn 

kan niet worden aangehouden.

In het begin van de jaren tachtig bouwt het NTG verder op het politieke theater uit de jaren 

zeventig. De scherpe kanten ontbreken echter: men zet de maatschappelijke overtuigingswil van 

het vormingstheater om in theater met een bredere maatschappelijke inslag[250]. Dit ontbreken van 

scherpe kantjes wordt het NTG vanuit verschillende hoeken verweten. Ook Frank Peeters is in 

zijn overzicht van de geschiedenis van het NTG erg sceptisch. Men programmeerde wel actuelere 

stukken, maar “de kritische boodschap werd niet zelden versmacht door het sterk benadrukken van 

de herkenbaarheid voor het grote publiek”[251]. Het NTG werkt nog te veel met haar publiek in 

het achterhoofd en ook als ze politieke opvoeringen programmeert, verdoezelt een “gemakkelijk 

regieconcept soms de wrange politieke boodschap; het integreren van ontspanningselementen – 

[247]  Ibidem, p. 329.

[248]  Ibidem, p. 327-328.

[249]  STYNEN, Ellen, o.c., p. 15.

[250]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘Antwoorden op de wereld: Politiek theater: een Gentse variant’, o.c., 
p. 124.

[251]  PEETERS, Frank, o.c., p. 141.



77

men had intussen komaf gemaakt met het programmeren van boulevardtheater – sorteerde een 

gelijkaardig ontmijningseff ect”[252].

Ook Ellen Stynen is kritisch in haar overzicht van het NTG in de jaren tachtig. Ze stelt dat het 

NTG geen artistieke visie had van binnenuit. 

“De geschiedenis van het NTG sinds het vertrek van Walter Eysselinck 

in de jaren zeventig is er een van herhaalde koerswijzigingen en pogingen 

om de verstarring open te breken en het repertoire te vernieuwen. Toch 

slaagde het NTG er niet in om op de complexiteit van de tijdsgeest in 

te spelen en nieuwe dynamieken in gang te steken, iets wat in de andere 

Gentse theaters met de regelmaat van de klok wél lukte.”[253]

Toch is niet iedere auteur even negatief over de ontwikkelingen binnen het NTG. In het vierde 

lustrumboek (1980-1985) kijken zowel Pol Arias als Marianne van Kerkhoven (beiden ooit nog 

dramaturgen in de Antwerpse KNS) terug op de voorbije vijf jaar – en zelfs verder – van het 

NTG. Beide auteurs lijken het erover eens dat het NTG van de drie grote stadsgezelschappen het 

meest boeiende en actuele theater maakt. Pol Arias maakt gewag van “durf in de programmatie, 

het aantrekken van gastregisseurs en – dat vooral – (…) het zoeken naar nieuwe theaterbeelden en 

speelstijlen”[254]. Ook Marianne van Kerkhoven geeft toe dat het NTG, van de drie repertoirege-

zelschappen vanaf het begin openheid en mobiliteit heeft nagestreefd, wat ook aan de producties 

en de resultaten te merken is. “Zij hebben nieuwe theatrale, buiten hun muren ontstane tendensen 

geassimileerd.[255] (…) Het NTG heeft wél nieuwe tendensen geassimileerd, maar er te weinig zélf 

gecreëerd.”[256] Ook dat laatste is een veel gehoorde kritiek. Vooral in de tweede helft van de jaren 

tachtig laat het NTG ook meer hedendaagse regisseurs aan bod komen in haar programmering, 

maar voor een verdere doorstroming van hun invloeden is geen plaats.

Hoewel ze ervan overtuigd is dat het NTG van de drie stadsgezelschappen het meeste haar best 

doet om actueel theater te brengen, is van Kerkhoven ook erg kritisch over de oprichting en de 

ontwikkeling van het Gentse stadstheater. Zo vindt ze dat, bij de oprichting van het NTG, men 

[252]  Ibidem.

[253]  STYNEN, Ellen, o.c., p. 37.

[254]  ARIAS, Pol, ‘Het beleid gepeild: Pol Arias in gesprek met de beleidsgroep’, in: M. Van Spaandonck 
(ed.), Vierde lustrumboek Nederlands Toneel te Gent: 1980-1985, Gent, NTG, 1986, p. 56.

[255]  Marianne Van Kerkhoven verwijst in deze onder meer naar het opnemen van de verworvenheden 
van het politieke theater.

[256]  VAN KERKHOVEN, Marianne, ‘Bedenkingen omtrent de opdracht van een repertoiretheater in 
deze tijd’, in: M. Van Spaandonck (ed.), Vierde lustrumboek Nederlands Toneel te Gent: 1980-1985, Gent, NTG, 
1986, p. 91-92.
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onvoldoende de positieve elementen van de gecreëerde situatie gebruikt heeft: “Het aanwezige ta-

bula rasa werd niet als tabula rasa benut; de tafel werd onmiddellijk weer volgeschoven en beladen 

met historische en traditionele ingrediënten”[257]. Het is dus al op het moment van de oprichting 

dat het NTG volgens van Kerkhoven de kans heeft gemist om een nieuwe defi nitie te schrijven 

voor een repertoiregezelschap. Maar in plaats daarvan heeft men de ogen gericht op de voorbeelden 

in Antwerpen en Brussel, in de hoop deze zo snel mogelijk te kunnen evenaren. En dat terwijl er 

zich in 1968, naar aanleiding van T 68, een kans voordeed om mee op de kar van de vernieuwing 

te springen. Men stak op dit moment te veel energie in het maken van een structuur en te weinig 

in het uitwerken van een artistiek programma. Hierin hadden het NTG en T 68 elkaar volgens van 

Kerkhoven kunnen aanvullen: “Het N.T.G. miste bij zijn oprichting dat duidelijk artistiek concept; 

T 68 had wel een theoretisch kader maar liep stuk op zijn praktische realisering. N.T.G. en T 68 

konden mekaar noch in tijd, noch in plaats, noch in artistiek aanvoelen vinden”[258]. De grootste 

reden waarom NTG en T 68 niet met elkaar in contact traden, lag waarschijnlijk in de ‘moderne’ 

stelling van T 68 dat de binding tussen toeschouwer en scène van theatrale aard moet zijn en dat 

het theater moet afstappen van het educatieve project, aldus van Kerkhoven.

Toch zorgde de spontaneïteit en het enthousiasme ervoor dat het NTG een openheid behield, 

waardoor men – in tegenstelling tot KNS en KVS – in de loop der jaren nieuwe evoluties kon as-

simileren. Maar de eeuwige tweestrijd blijft hangen. Het NTG probeert wel komaf te maken met 

de naturalistische traditie, maar doet tegelijk ook toegevingen aan de verzuchtingen van de stad en 

haar publiek. Dat geeft ook de beleidsgroep, die in hetzelfde lustrumboek een gesprek aangaat met 

Pol Arias, grif toe: “We zitten nog tussen twee stoelen”, zegt Hugo van den Berghe[259], “we moeten 

leren meer onzelf te zijn, meer pretentieus te zijn”[260].

Samen met duidelijke artistieke keuzes pleit Marianne van Kerkhoven ook voor het openbreken 

van de structuur: men moet elke vorm van bureaucratische verzelfstandiging vermijden. Alleen zo 

kan er een mentaliteitsverandering komen en kan ook de grens tussen marge en centrum radicaal 

worden doorbroken. Het NTG doet hierin wel pogingen, maar deze zijn niet vooruitstrevend ge-

noeg. Deze structurele en artistieke veranderingen zijn nodig omdat het repertoiretheater volgens 

van Kerkhoven een sleutelfunctie vervullen ten opzichte van de rest van het theaterlandschap: “Een 

werkelijk geconcentreerde slagkracht, een werkelijke betekenis ten opzichte van een gemeenschap 

en ten opzicht van zichzelf kan het theater pas krijgen wanneer er van het repertoiretheater impul-

sen uitgaan, die het hele theater – het amateurtheater inbegrepen – kunnen doorkruisen, activeren, 

[257]  Ibidem, p. 89.

[258]  Ibidem, p. 89.

[259]  Hugo van den Berghe, in die tijd lid van de beleidsgroep, zal in 1992 Jef Demedts opvolgen als 
artistiek directeur.

[260]  ARIAS, Pol, o.c., p. 63.
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stimuleren”[261]. Het repertoiretheater kan volgens Marianne van Kerkhoven bijna niet anders dan 

deze uitdaging te aanvaarden en de verantwoordelijkheid op zich te nemen om zichzelf grondig te 

herdenken. Anders kan ons theater nog jaren voortsudderen, maar het zal niet veel betekenen, stelt 

ze nog[262].

In het gesprek met Pol Arias erkent Jef Demedts dat er nood is aan een andere houding ten opzichte 

van de Raad van Beheer:

“(…) Wij staan met onze voeten in het theater. Wij kijken over de grenzen 

en willen het theater van 1985 brengen. Het is normaal dat zij angstvallig 

aan de publieksopkomst zitten te denken en wat dat voor fi nanciële implicaties 

meebrengt. Waarschijnlijk vinden ze soms dat we wat te lichtzinnig werken, 

maar dat ons repertoire wel goed is. Ik stel daartegenover dat een artiest moet 

durven ongehoorzaam te zijn. Dat is zijn plicht als kunstenaar.”[263]

Maar hoewel de veranderingsgedachte aanwezig is, voegt Demedts daar meteen ook aan toe dat 

er ook geld nodig is om risico’s te kunnen nemen. En dat geld is er niet, zegt Demedts, waardoor 

de beleidsgroep vaak het mes op de keel wordt gezet. “Op die manier”, vertelt de artistiek direc-

teur, “word je gedwongen een ander soort theater te spelen, theater dat zekerheden geeft, dat de 

kassa doet rinkelen. Een andere keuze is personeel afdanken, terwijl je al mensen tekort hebt. Het 

dilemma waarvoor je geplaatst wordt, is onhoudbaar. Wanneer het zo verder gaat is er geen enkele 

garantie dat het N.T.G. over vijf jaar nog bestaat”[264]. Men is op zoek naar een evenwicht tussen 

verandering – vanuit de beleidsgroep – en fi nanciële zekerheid – vanuit de Raad van Beheer. Dit 

evenwicht lijkt bijna onmogelijk realiseerbaar.

De artistieke beleidsgroep volgt de veranderingen in het Vlaamse theaterlandschap tijdens de eerste 

helft van de jaren tachtig ook op de voet. De vernieuwingen die Jan Fabre aanbrengt, zijn voor hen 

van groot belang. Ook het nieuwe kijkgedrag dat het publiek door deze vernieuwers aangeleerd 

krijgt, juichen ze toe. Hoewel het publiek zich misschien niet graag aanpast, is deze beleidsgroep er-

van overtuigd dat zonder de eigenzinnigheid van de regisseurs het theater nooit zal evolueren[265].

[261]  VAN KERKHOVEN, Marianne, o.c., p. 92.

[262]  Ibidem.

[263]  ARIAS, Pol, o.c., p. 64.

[264]  Ibidem.

[265]  Ibidem, p. 60.
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Toch meent men ook dat het klassieke repertoire het grootste deel van de programmatie moet 

innemen: “Op dit ogenblik zijn we vooral op zoek naar een theatertaal van vandaag. Met klas-

sieke stukken kun je daar gemakkelijker aan werken dan met hedendaagse”[266], stelt Hugo van den 

Berghe nog.

In de tweede helft van de jaren tachtig zal men het publiek ook verder confronteren met deze he-

dendaagse theatertaal, onder meer door een nieuwe generatie theatermakers aan te trekken en hen 

aan bod te laten komen in de programmatie. Onder meer Luk Perceval, Guy Joosten, Herman Gilis 

en Dirk Tanghe maken voorstellingen voor het NTG. Hierin verwerken ze een andere omgang met 

de klassieke teksten en brengen ze ook nieuwe auteurs, waaronder Botho Strauss en Thomas Bern-

hard, binnen in het repertoire.[267] Op die manier is er contact met de hedendaagse theaterpraktijk 

en het Gentse stadstheater.

Toch grijpt men ook terug naar klassiekere vormen van theater, zoals de musical en het gezins-

spektakel. Deze theatervormen worden vakkundig aangepakt, maar zorgen tegelijk ook voor meer 

zekerheid aan de kassa.

De openheid die tegenover vernieuwende theatermakers gecreëerd wordt, resulteert niet in het 

hertekenen van de eigen theatervormen binnen het NTG. Men laat het publiek wel met hun werk 

kennismaken, maar trekt zelf geen lessen uit deze voorstellingen. Hoewel Hugo van den Berghe 

zich als opvolger van Jef Demedts tot doel zal stellen ook zelf nieuwe tendensen binnen het theater-

landschap te creëren, slaagt hij hier niet in[268]. Naast de Raad van Beheer blijft ook de acteursgroep 

vrij negatief en conservatief ingesteld tegenover nieuwe tendensen, waardoor iedere artistiek leider 

een moeilijke strijd moet leveren om vernieuwing door te voeren.

Ook in het Arcatheater vonden tijdens de tweede helft van de jaren tachtig belangrijke evoluties 

plaats, onder leiding van Herman Gillis en Pol Dehert. Deze twee regisseurs werkten samen met 

een aantal dramaturgen aan controversiële producties, gebaseerd op het klassiek repertoire. Zij be-

ïnvloedden zo onder meer Luk Perceval. Wanneer Gillis de stap waagde naar het NTG, botsten zijn 

ambities met die van de Raad van Beheer, waardoor hij er snel terug vertrok. Ellen Stynen noemt 

het dan ook een gemiste kans dat het nieuwe repertoiretoneel van Gillis en Dehert geen doorstro-

ming vond in het NTG[269].

[266]  Ibidem, p. 61.

[267]  PEETERS, Frank, o.c., p. 147.

[268]  Ibidem.

[269]  STYNEN, Ellen, o.c., p. 38.
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In het vijfde lustrumboek (1985-1990) plaatst Fred Six zijn kritische kanttekeningen bij de voorbije 

vijf jaar in het NTG. Ook hij wil niet beweren dat het NTG geen aansluiting zocht of vond met 

actuele theaterontwikkelingen. Jonge Vlaamse regisseurs zoals Perceval weten volgens hem acteurs 

en actrices op een bijzonder manier te prikkelen, wat voor de spelers en het theater alleen maar een 

verrijking kan zijn. “Het is alleen jammer”, schrijft ook Six, “dat deze verrijking op langere termijn 

niet altijd artistiek gehonoreerd en geassimileerd wordt in een wat meer coherent werkverband”[270]. 

Toch hoefde het NTG volgens Six niet helemaal mee te gaan in deze nieuwe omgang met het 

klassieke repertoire:

“In de jaren tachtig werd door de nieuwlichter van het theater klassiek werk vaak in 

dienst gesteld van het experiment. Men haalde de tekst uit zijn literair-historische 

cocon van vooroordelen, zag wat men wou zien, hakte hem aan mootjes, probeerde 

tot een nieuw eigen corpus te komen of gooide de mootjes vertwijfeld te grabbel. Tot 

dergelijke grote ingrepen voelde het NTG zich – terecht – nooit geroepen.”[271]

Voor Six hoeft een dergelijke lijkschouwing van de klassieke auteur niet. Maar toch moet men ook 

na het bezoek aan de tempel, waarmee Six doelt op de klassieke auteur, aan de toeschouwer een 

gemotiveerd en duidelijk verhaal van dat bezoek kunnen brengen. Er is dus nood aan een tussen-

weg voor het NTG. De radicale werkwijze van de vernieuwende Vlaamse regisseurs hoeft niet na-

gestreefd te worden, maar tegelijk zorgt ook een “opgeklopte sfeerschepping of een esthetiserende 

afstofbeurt”[272] er niet voor dat een klassiek werk levend theater wordt.

In dit decennium zijn er twee stukken die naakt bevatten, namelijk Het haar van de hond van 

Hugo Claus in een regie van Jean-Pierre De Decker, uit het seizoen 1981-1982 en De Harige aap 

van Eugène O’Neil in een regie van Eddy Vereycken. Net als bij de vorige stukken met naakte of 

half ontblote acteurs is ook over deze stukken geen verdere informatie overgebleven. Terwijl in het 

Vlaamse theater van de jaren tachtig het naakte lichaam opgang maakte, vermeed men in het NTG 

opnieuw alle controverse. Er was dan wel naakt te zien, maar blijkbaar was dit niet ophefmakend 

genoeg om erop terug te blikken.

[270]  SIX, Fred, ‘Sporen van een artistiek beleid’, in: M. Van Spaandonck (ed.), Theaterbeelden: mens en 
wereld. Nederlands Toneel Gent: 1985-1990, Gent, NTG, 1991, p. 231.

[271]  Ibidem, p. 232.

[272]  Ibidem.
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KNS BLIND VOOR VERNIEUWINGEN2.3.3. 

Terwijl het NTG haar best doet om banden te leggen met de vernieuwingen in het theaterland-

schap, volhardt de KNS in haar conservatieve politiek. Dat wordt hen echter door het publiek niet 

in dank afgenomen. De toeschouwer blijft weg uit het Antwerpse stadsstheater en trekt naar voor-

stellingen van groepen die zich meer specialiseren en een sterk, eenvormig programma brengen. De 

KNS voelt de concurrentie van groepen die zich specifi ek richten op volkstoneel of op een nieuwe 

benadering van het klassieke repertoire als een hete adem in de nek.

Het ontslag van regisseur Walter Tillemans, die een stuk vooruitstrevender is dan de directie en dat 

ook expliciet liet blijken, is een teken aan de wand. Tillemans kiest defi nitief voor een eigen pad. 

Hij richt samen met Toon Brouwers en Frank Aendenboom het Raamtheater op, waarin de drie 

gelijkgezinden – en ook alledrie ex-KNS-medewerkers – hun theaterdromen in vervulling kunnen 

brengen. Ondertussen verhuist de KNS ook naar de nieuw gebouwde Antwerpse stadsschouwburg, 

waar Tillemans zijn laatste wapenfeit voor de KNS pleegt door het openingsstuk te regisseren.

Naast het publiek heeft ook de pers steeds meer kritiek op de programmering van de KNS. Ze 

nemen het repertoire en de spelprestaties stevig op de korrel. Ook het gemeentebestuur blijft niet 

blind voor de malaise. Men ziet dat er te weinig vitaliteit aanwezig is, dat er te weinig nieuwe im-

pulsen binnenkomen en bovendien is ook het wegblijven van het publiek een punt van bezorgd-

heid. Stilaan begint men ook vanuit het stadsbestuur te twijfelen aan de capaciteiten van Dom. De 

Gruyter.

In 1984 krijgt de KNS een eerste stevige slag toegediend: de Raad van Advies voor de Toneelkunst 

(RAT) geeft een ongunstig advies en bekritiseert de lauwe programmapolitiek van het Antwerpse 

stadsgezelschap[273]. Twee jaar later is de RAT nog steeds even ongenadig: de KNS krijgt een rode 

kaart. De subsidies worden verlaagd, waardoor de KNS op fi nancieel vlak minder goed wordt be-

deeld dan de KVS en het NTG.

Hierop besluit het gemeentebestuur Dom. De Gruyter op pensioen te sturen en een opvolger te 

zoeken. Toch leert men geen lessen uit het verleden: de kandidaten worden opnieuw in de aloude 

politieke stijl gewikt en gewogen. Kennis over hoe een groot artistiek bedrijf gerund moet worden, 

heeft men niet en lijkt men ook niet na te streven[274]. 

[273]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1983-1998: Van stedelijke regie naar openbaar nut’, in: T. Brouwers (ed.), 
Tussen De dronkaerd en Het kouwe kind: 150 jaar Nationael Tooneel, KNS, Het Toneelhuis, Gent/Antwerpen, 
Ludion/Het Toneelhuis, 2003, p. 191.

[274]  Ibidem, p. 192.
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Uiteindelijk kiest men voor Yvonne Lex, waardoor voor het eerst in de Vlaamse theatergeschiede-

nis een vrouw aan het roer van een gezelschap komt. Lex moet haar programma samenstellen met 

een sterk verlaagd budget, maar tracht toch enkele nieuwe aspecten in het Antwerpse stadstheater 

binnen te brengen. Zo zal ze vooral buitenlandse regisseurs inhuren, die samen met hun hele ar-

tistieke en technische ploeg grote producties mogen opzetten. Want dat is volgens Lex de essentie 

van wat de KNS moet doen: groots opgezette voorstellingen maken. De nieuwe machinerie van de 

Antwerpse stadsschouwburg leent zich hier dan ook perfect toe. Hoewel Lex een duidelijke visie 

heeft op wat de taak van de KNS is, volgt verder geen discussie over het repertoire dat gespeeld 

wordt: de functie, de actualiteitswaarde, de dramaturgische insteek… van het repertoire worden niet 

in vraag gesteld[275].

Lex weigert ook aansluiting te zoeken bij de vernieuwingen in het Vlaamse theater tijdens de jaren 

tachtig. Dit is voor haar “navelstaarderij zonder enige reële impact”[276]. Zij wil verder het spoor van 

de traditie volgen, zolang dit maar gepaard gaat met een professioneel niveau dat hoog genoeg is. 

Toch is Lex in haar keuze van het repertoire en de regisseurs niet zo terughoudend als De Gruyter. 

Ze programmeert andere stukken en haalt regisseurs binnen die nog nooit met de KNS samen-

werkten. Ze helpt zelfs, onder impuls van regisseur Daniel Benoin, mee aan de oprichting van de 

Convention Théâtrale Européenne, die een samenwerkingsverband tussen een aantal grote reper-

toirehuizen in Europa voorstaat[277].

Aanvankelijk krijgt Yvonne Lex nog krediet van pers en publiek, maar al snel is uit verschillende 

hoeken opnieuw kritiek op het beleid te horen. Ook het personeel komt in opstand tegen het door 

haar gevoerde beleid, waarbij een aantal acteurs dreigen te worden gedegradeerd wegens gebrek 

aan artistieke kwaliteit.

Ook de RAT velt een streng oordeel over de ontwikkelingen binnen de KNS: de subsidies worden 

opnieuw naar beneden gehaald. “Steeds meer overleeft het gezelschap dankzij het geloof en de 

steun van de stedelijke overheid die altijd opnieuw bereid is te bemiddelen in crisissituaties en te 

investeren in tekorten”[278], schrijft Luk Van den Dries.

Van den Dries ziet verschillende tendensen die voor de geleidelijke neergang van de KNS zorgen. 

Allereerst is er de verouderde structuur van het stadsgezelschap, dat onmogelijk een alert bedrijfs-

management kan voeren als men afhankelijk is van een stadsdienst die de fi nanciën regelt. En dat 

ook het technisch personeel nog steeds toebehoort aan de stad, is niet bevorderlijk voor de soepele 

[275]  Ibidem, p. 196.

[276]  Ibidem, p. 193.

[277]  Ibidem, p. 195.

[278]  Ibidem, p. 198.



84

inzet ervan. Daarnaast blijkt ook de nieuwe stadsschouwburg allesbehalve optimaal voor het bren-

gen van repertoire: men kan hier wel grootschalige producties opzetten, maar men bereikt op die 

manier geen intimiteit en contact met het publiek.

Als laatste is er natuurlijk ook het ontstaan van nieuwe gezelschappen, die hetzelfde repertoire 

brengen als de KNS, maar daar “vinniger, alerter, hedendaagser, verleidelijker, complexlozer, en 

met meer lef, goesting en vanuit andere inzichten dan de mastodont op het Theaterplein”[279] mee 

omgaan. Deze nieuwe gezelschappen zorgen er geleidelijk aan voor dat ook de cultuurconsumptie 

verandert. De pers is deze jonge groepen meer genegen en ook het publiek toont zich open voor 

deze vernieuwende aanpak. De KNS weigert hierin mee te gaan en blijft zich richten op haar tra-

ditionele publiek, dat echter steeds meer afkalft.[280]

Deze halsstarrigheid zal in het begin van de jaren negentig uiteindelijk toch leiden tot de nodige, 

radicale vernieuwing. Tot zolang blijft ook het naakte lichaam in het repertoire van de KNS een 

groot taboe.

[279]  Ibidem, o.c., p. 200.

[280]  Ibidem.
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De jaren negentig tot 20072.4. 

DIVERSITEIT VIERT HOOGTIJ2.4.1. 

Het theaterlandschap in Vlaanderen wordt in de jaren negentig en het begin van het nieuwe mil-

lennium steeds diverser. Er zijn steeds meer contacten met en invloeden van buitenlandse theater-

makers. Maar men bouwt ook gewillig voort op het werk van de vernieuwers uit de jaren tachtig, 

die in één decennium het Vlaamse theater hebben opengebroken. Er is geen sprake meer van één 

invloed, van één overwegende stroming…

Er valt ook geen onderscheid meer te maken tussen wat men ooit het centrum en de marge 

noemde. De stadstheaters hebben het in het begin van de jaren negentig moeilijk om zich staand 

te houden bij deze grote ontwikkelingen, maar slagen er uiteindelijk toch in zichzelf te herdenken 

door verschillende en radicale aanpassingen. Vanuit de marge rukt men op naar het centrum. Klei-

nere cultuurhuizen, die in de jaren tachtig een podium aanboden aan experimentele kunstenaars, 

maken nu deel uit van het centrum van het landschap: zij bieden het interessantste theater. Ook 

grotere huizen als deSingel en de Vooruit maken een grote expansie door. Voortaan zullen zij een 

bepalende rol gaan spelen in hun stad en dringen ze de KNS en het NTG naar de achtergrond.

Op vormelijk vlak gaat men alle kanten uit: theatermakers combineren verschillende disciplines: 

regisseur, schrijver… Men gaat samenwerken met andere regisseurs om zo theater te brengen dat 

nog boeiender is. Er ontstaan ook huizen die meer voor een socio-culturele werking kiezen.

Ook op het vlak van de vorm wordt het theater volledig opengegooid. Luk Perceval timmert met 

zijn Blauwe Maandag Compagnie verder aan de weg van het vernieuwend repertoiretheater en met 

hem groepen als Compagnie De Koe, Toneelgroep Stan en De Roovers. De almachtige regisseur 

bestaat niet langer: acteurs krijgen een plaats die minstens even belangrijk is in het creatieproces 

van een stuk. Bepaalde groepen laten de regisseur zelfs helemaal achterwege en stellen zich op als 

een collectief.

Eén van de hoogtepunten[281] van het theater van de jaren negentig was het drieluik dat theaterma-

ker Arne Sierens en choreograaf Alain Platel maakten: Moeder & Kind (1994), Bernadetje (1996) 

en Allemaal Indiaan (1999).

[281]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘Antwoorden op de wereld: Politiek theater: een Gentse variant’, o.c., 
p. 124.
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Zij combineren elementen uit het politieke theater van de jaren zeventig met nieuwe vorm van 

naturalisme. De cast is gemengd: volwassenen, kinderen, amateurs en professionele acteurs… De 

onderwerpen refereren aan de vierde wereld of onderlagen van de sociale klassen[282]. Toch is het 

geen uitvergroting van de miserie in deze verhalen. Sierens en Platel hanteren elementen uit het 

populaire entertainment, uit de musical, de popiconografi e… Het gaat om een deconstructie van 

de sociale realiteit. Fragmenten uit herkenbare levens worden samengeplakt en met een zekere 

versnelling opgevoerd. Zo wil men de toeschouwer zelf uitdagen lussen te leggen tussen wat hij 

ziet op de scène en de toestanden in de wereld[283]. De theatertaal van Platel en Sierens wordt ge-

kenmerkt door een “voortdurende acceleratie van het tempo en hun voorliefde voor het groteske 

en het banale. Dit alles wordt in een sterk uitgepuurd realisme gegoten en gepresenteerd met een 

verleidelijke vitaliteit”[284].

Ook de aandacht voor de lichamelijkheid, zoals die zich al voordeed in het progressieve theater van 

de jaren tachtig, zet zich verder. Naaktheid is geen taboe meer. Het naakte lichaam maakt opgang 

in de maatschappij en dus ook in het theater, dat toch nog altijd een spiegel wil zijn van de maat-

schappij[285]. Tegen het einde van de jaren negentig is naakt in een voorstelling zelfs eerder regel dan 

uitzondering[286].

Toch lopen de meningen van theatermakers bij het gebruik van naakt sterk uiteen. Voor de ene 

is bloot om het bloot geen optie: het moet in de context kunnen ingeschreven worden. Johan Si-

mons verklaarde ooit dat “geen kleren ook een vorm van kostumering” zijn. En Jan Decorte “ziet 

gewoon graag mooie meisjes op het toneel” en nog het liefst in hun blootje. Voor Decorte hoeft er 

geen directe link te zijn met de voorstelling zelf.

Men houdt het ook niet altijd bij acteurs die uit de kleren gaan, al dan niet op een esthetische 

manier. In het begin van het seizoen 2006-2007 viel het Gentse theaterhuis Victoria op met Nacht-

schade, een voorstelling waarbij regisseurs, choreografen en mensen uit de stripteasewereld gingen 

samenwerken. In de voorstelling was uiteraard heel wat naakt te zien, maar choqueren deed de 

voorstelling niet meer, daarvoor is het theaterpubliek al te vertrouwd geraakt aan het naakte li-

chaam op de scène.

[282]  Ibidem, p. 124.

[283]  Ibidem, p. 127.

[284]  Ibidem.

[285]  ARIAS, Pol, ‘Striptease op zeven manieren in Nachtschade’, bron: http://www.vrtnieuws.net/
nieuwsnet_master/versie2/nieuws/details/061011Victoria/index.shtml, geraadpleegd op 9 november 2006.

[286]  JANSSEN, Hein, ‘Wie is er bang van blote acteurs? In het buitenland is het een uitzondering, in 
Nederland en Vlaanderen is naakt op de scène zowat de regel’, in: De Morgen, jrg. 23, 20 oktober 2001.



87

En toch zijn er af en toe nog controverses over naakt binnen het theater. Zo werd tijdens Thea-

ter aan Zee in Oostende in 1997 een Franse acteur gearresteerd omdat hij op straat een naaktact 

uitvoerde. De acteur was lid van de Franse straattheatergroep Cacahuète, die een hele reeks van 

naaktperformances gepland had in Oostendse winkeletalages. De groep had trouwens dezelfde act 

een jaar eerder al met veel succes uitgevoerd tijdens de Gentse Feesten, maar in Oostende was men 

er niet mee gediend. Hoewel deze acteur op voorhand afspraken had gemaakt met de winkelier in 

kwestie, een beenhouwer, wilde de handelaar – toen bleek dat de acteur naakt in zijn etalage zou 

liggen, enkel bedekt met wat charcuterie – het hele optreden afblazen. De acteur kreeg dan ook 

geen toestemming meer om de etalage te gebruiken, waarop hij besloot zijn act in de straat op te 

voeren, weliswaar zonder enige bedekking. Maar ook dat stootte de slager tegen de borst. Hij belde 

de politie, die tegen de acteur een proces-verbaal wegens openbare zedenschennis opmaakte[287]. De 

acteur mocht ook de volgende dagen zijn act nog opvoeren, maar dan wel met een tanga of een 

slipje aan. Hierop kwam vanuit de theaterwereld heel wat reactie. Ook het NTG betuigde de Franse 

acteur openlijk steun en stelde in een persbericht diep verontwaardigd te zijn: “Oostende is hier-

door de naam van festivalstad onwaardig. Sinds Masscheroen van Hugo Claus in 1968 in Knokke is 

er helaas nog niks veranderd. Arm (West-Vlaanderen!)”[288].

Dat zulke incidenten niet alleen in kleinere steden voorvallen, wordt nog duidelijk in het verdere 

hoofdstuk over de KNS. Want ook in Antwerpen heeft het heel wat voeten in de aarde gehad om 

de naakte acteur op het podium te introduceren, terwijl het publiek van het NTG daar stilaan ge-

woon aan werd.

NTG WORDT PUBLIEKSTHEATER WORDT NTGENT2.4.2. 

Het verhaal van het NTG in de jaren negentig en het begin van de 21ste eeuw start in 1992, met 

het ontslag van Jef Demedts. Men besluit de beleidsgroep als vorm op te bergen en wilde opnieuw 

een artistiek leider naast een zakelijk directeur plaatsen. Het is aan Hugo van den Berghe, die tot 

de beleidsgroep van Demedts behoorde, om de fakkel over te nemen op artistiek vlak. Omdat het 

NTG in het begin van de jaren negentig geconfronteerd wordt met dalende toeschouwersaantallen, 

krijgt van den Berghe vrij spel van de Raad van Beheer. Die kans grijpt hij aan om meteen het roer 

om te gooien en een aantal vernieuwingswinden door het huis te laten waaien.

[287]  SELS, Geert, ‘Naakte acteur opgepakt tijdens act in Oostende’, in: De Standaard, jrg. 74, 7  
augustus 1997.

[288]  B., ‘NTG steunt blote acteur’, in: Het Volk, jrg. 106, 8 augustus 1997.
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Maar eerst palmt het gezelschap opnieuw de schouwburg aan het Sint-Baafplein in, die gedurende 

zes jaar werd gerestaureerd en op 15 oktober 1993 opnieuw wordt geopend. Het openingsstuk, 

Onder de Torens, dat Hugo Claus speciaal voor deze gelegenheid schreef, zorgt meteen voor ophef. 

Niet zozeer qua inhoud, want het stuk valt wat tegen[289]. Het is Hugo Claus zelf die woedend rea-

geert na het zien van deze opvoering, die werd geregisseerd door Sam Bogaerts. Deze laatste moet 

het helemaal ontgelden. In een open brief aan Bogaerts in het tijdschrift Humo steekt Claus zijn 

ontevredenheid niet onder stoelen of banken:

“Jarenlang heb ik de onkunde van regisseurs moeten ondergaan, hun egocentrisme, 

hun praatjes en hun plaatjes. Jarenlang werd mijn toneelwerk waargenomen 

doorheen hun vervlakkend, verloederend prisma. Dit keer weer. Mijn lichtvoetig 

spel schoof loom vooruit op loodzware bergschoenen. (…) Mag je dan géén 

inbreng hebben als regisseur? Jazeker. Als je je gedraagt, als je je regisseursschap 

niet opvat als een vrijbrief om als een vandaal tekeer te gaan.”[290]

Maar naast dit openingsstuk bevat het seizoen 1993-1994 een belangrijker vernieuwing: de ope-

ning van Het Salon, een laboratorium voor jonge theatermakers aan de Minnemeers, onder leiding 

van dramaturg Stef De Paepe. In het zesde NTG-lustrumboek (1990-1995) beschrijft De Paepe 

wat de bedoeling van Het Salon was, met als motto ‘Theater is niet, theater gebeurt!’[291]. Dit ex-

perimentele zijproject van het NTG richtte de schijnwerpers volledig op de acteur: “geen groep, 

geen gezelschap, maar een vrijplaats waar een wisselend aantal toneelspelers en andere kunstenaars 

hun eigen persoonlijkheid en mening mochten, wilden, durfden confronteren met die van een 

ander”[292]. Men wilde afwijken van de platgetreden paden van het traditionele theater en zo het pu-

bliek elke week opnieuw[293] verrassen. Dit kon door inhoudelijk het publiek in het gewisse te laten 

waaraan men zich kon verwachten en ruimtelijk door de verhouding publieksruimte/performers-

ruimte telkens opnieuw te herdenken. Ook traditionele categorieën als muziektheater, teksttheater, 

videoproductie, improvisatie enz. werden opengebroken en getest op hun complementariteit[294]. 

Een aantal acteurs die in Het Salon experimenteerden zouden samen De Roovers vormen.

[289]  PEETERS, Frank, o.c., p. 147.

[290]  MELSERT, Yolande, o.c., p. 709.

[291]  DE PAEPE, Stef, ‘Het Salon’, in: R. Lanckrock (ed.), Nederlands Toneel Gent. Lustrumboek VI, Gent, 
NTG, 1995, p. 161.

[292]  Ibidem.

[293]  In het eerste seizoen speelde men in het Salon wekelijks een nieuwe voorstelling, tijdens het tweede 
seizoen werd dit productieritme afgezwakt tot een voorstelling per drie weken.

[294]  DE PAEPE, Stef, o.c., p. 161.
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In 1995 nam de Gentse theatermaker Eric De Volder de taak van artistiek directeur van Het Salon 

over van Stef De Paepe. De Volder wilde een samenwerking tot stand brengen tussen eigen spelers 

en acteurs van het NTG-gezelschap. Maar het waren vooral de NTG-acteurs die hier weinig heil 

in zagen: ze weigerden mee te werken aan de voorstelling van De Volder. Bovendien werd ook de 

Raad van Beheer steeds kritischer over dit experimentele project: men besliste dan ook Het Salon 

al na twee jaar op te doeken.

Naast deze aparte experimenteerruimte ging ook Wim Van Gansbeke aan de slag als dramaturg bij 

het NTG-gezelschap. Het was zijn bedoeling een ware revolutie te ontketenen in het repertoire: 

Van Gansbeke wilde aansluiting vinden bij het spetterende theater dat overal in Vlaanderen, be-

halve in de grote huizen, voor het grijpen lag[295]. Zijn voorkeur ging uit naar vernieuwende, vaak 

Duitstalige theaterteksten, maar de acteurs bleken niet altijd in staat om deze belastende voorstel-

lingen tot een goed einde te brengen. Na drie seizoenen lang vernieuwingspogingen ondernomen 

te hebben, stapte ook Van Gansbeke in 1997 op. Dit betekende voor het NTG het einde van het 

experiment[296].

Een jaar eerder, in 1996 miste het NTG opnieuw een historische kans op verandering en vernieu-

wing. De Blauwe Maandag Compagnie (BMCie) van onder meer Luk Perceval was op zoek naar 

uitbreiding. Omdat de BMCie op dat moment in de Gentse Vooruit resideerde, knoopte men eerst 

gesprekken aan met het NTG, die echter op niets uitdraaiden: de Raad van Beheer van het Gentse 

stadsgezelschap wilde niet weten van een fusie, maar wilde enkel Perceval als artistiek directeur in 

huis halen[297]. De zakelijk leider van BMCie was niet welkom. Maar voor Luk Perceval was het alles 

of niets en dus werd het niets. Daarop verhuisden Perceval en de zijnen naar Antwerpen, waar men 

wel tot een akkoord kwam en waar Het Toneelhuis werd geboren.[298]

Ondertussen beseft de Raad van Beheer dat men op zoek moet naar een directeur die het gezel-

schap opnieuw op de kaart zou zetten. Men neemt Jean-Pierre De Decker in dienst, voordien 

freelance regisseur in theater en fi lm. De Raad van Beheer stelt hem een duidelijk doel voor ogen: 

theater maken voor een groot publiek.

Om het gezelschap defi nitief te verjongen, ontslaat hij alle acteurs, op twee na. Hij brengt meteen 

ook nieuwe gezichten mee naar het NTG: Hilde Heijnen, Tom Van Landuyt, Mathias Sercu en 

Elise Bundervoet. Deze tactiek blijkt te werken: de toeschouwers zakken opnieuw massaal af naar 

de schouwburg.

[295]  PEETERS, Frank, o.c., p. 148.

[296]  Ibidem.

[297]  SELS, Geert, Accidenten van een zaalwachter: Luk Perceval, Leuven, Van Halewyck, 2005, p. 224.

[298]  STYNEN, Ellen, o.c., p. 38-39.
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De Decker programmeert klassieke en hedendaagse stukken, en nog het liefst in groots opgezette 

producties met weidse decors, muziek en een grote bezetting. Maar al snel komt er ook kritiek 

de kop op steken. De leden van het gezelschap, die opnieuw een soort beleidsgroep vormen, ver-

schillen te veel van mening over de speelstijl, waardoor men moeilijk tot een duidelijk inhoudelijk 

beleid komt. Ook op fi nancieel vlak zak het NTG steeds dieper weg. Bovendien krijgen ook de 

regisseurskwaliteiten van De Decker een ferme deuk: men verwijt hem spektakelzucht en oubol-

ligheid[299].

De Decker probeert het tij te doen keren door in 1998 met Arca en Speelteater/Kopergietery 

fusiegesprekken aan te knopen. Hierop beginnen de andere Gentse theaterhuizen te panikeren: 

ze vrezen voor een annexatiepolitiek. In 1999 is de fusie met Arca een feit: het ‘Publiekstheater’ 

was geboren. Met als bedoeling het begrip ‘stadstheater’ een nieuwe invulling te geven, dient men 

een subsidiedossier in waarbij naast klassiek, hedendaags en alternatief toneel ook een plaats wordt 

voorzien voor volks-, kinder- en jeugdtoneel. Vanwege het felle protest hiertegen van de overige 

Gentse theaters laat men het volks- en jeugdtoneel opnieuw vallen. In 2000 wordt Dirk De Corte 

aangesteld als zakelijk leider en men begint stilaan een politiek te voeren die de deuren naar de 

andere Gentse gezelschappen meer openzet[300]. Dit zorgt ervoor dat de kalmte terugkeert. 

Het nieuwe Publiekstheater gaat offi  cieel van start op 1 juli 2001, met Domien Van Der Meiren als 

artistiek directeur van Arca, om zo jonge theatermakers een forum te kunnen geven. Een maand 

voor deze start, op 4 juni 2001, zal Jean-Pierre De Decker echter onverwachts overlijden aan een 

hartstilstand.

Hierop verzeilt het Publiekstheater opnieuw in een impasse: de artistieke leiding wordt waargeno-

men door vier mensen: Alain Pringels, Mathias Sercu, Domien Van Der Meiren en Martine De Gos. 

Maar er ontbreekt een leider die visie en gezag heeft, wat zich onmiddellijk ook doet voelen in de 

kwaliteit van de opvoeringen. Men heeft het vaak moeilijk om zelfs het basisniveau te bereiken: de 

regie is zwak, vaak ontbreken concepten op dramatisch vlak en zelfs de acteursprestaties zijn niet 

van een voldoende hoog niveau[301].

Het Publiekstheater-publiek een naakt lichaam te zien, maar ook hier is opnieuw geen sprake van 

enige opschudding. In Onweer in de tropen, een stuk van de hand van Tom Lanoye en geregisseerd 

door Sam Bogaert, verschijnt een blanke man die zwart werd geschilderd naakt op het podium. 

Ook een aantal andere voorstellingen bevatten mannelijk of vrouwelijk naakt, zoals God van mor-

[299]  PEETERS, Frank, o.c., p. 151.

[300]  Ibidem.

[301]  Ibidem, p. 152.
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gen, een voorstelling gebaseerd op D.A.F. de Sade en geregisseerd door Brecht Callewaert. Toch 

bevat geen enkel lustrumboek een overblijfsel van deze naakte lichamen op scène.

Dirk De Corte blijft zakelijk leider en probeert het Publiekstheater fi nancieel staande te houden. 

Samen met de Raad van Beheer beseft hij dat het Gentse stadsgezelschap aan verandering toe is. 

Men gaat op zoek naar een nieuwe leider die opnieuw een heldere en kwaliteitsvolle koers kan va-

ren. Die vindt men ook: in 2004 kondigt men aan dat Johan Simons, leider van ZT Hollandia, vanaf 

2005 aangesteld wordt als artistiek directeur. Met deze nieuwe bladzijde volgt ook een nieuwe 

naam: het Publiekstheater wordt NTGent.

Simons wil in Gent zijn droom van een eigen schouwburg volledig waarmaken. Hij brengt he-

dendaagse teksten, maar ook klassiekers in bewerkte vorm. Hij is vast van plan het huis een in-

ternationale uitstraling geven en het tegelijk tot lieveling van het Gentse publiek te maken. Ook 

het publiek buiten Vlaanderen moet naar Gent afzakken, uit het besef dat zich daar unieke dingen 

afspelen. Tegelijk wil Simons ook zijn buitenlandse carrière op peil houden, want ook in Frankrijk 

en Duitsland lonken de aanbiedingen[302].

Van een fusie met ZT Hollandia is echter geen sprake: de acteursgroep die Simons rond zich ver-

zamelde, komt deels mee naar Gent, maar niet alle acteurs zien het zitten de overstap te maken, 

hoewel Simons hen wellicht af en toe een gastrol zal geven.

Dat het internationale beleid van Simons geld kost, wordt begin 2007 duidelijk, wanneer algemeen 

directeur Dirk Decorte het huis verlaat en daarbij ook de fi nanciële put tracht te verklaren: “We 

wisten dat we door een Europees topregisseur als Johan Simons aan te trekken ook investeringen 

moesten doen”, aldus Decorte. Maar hij ziet ook goede hoop voor de toekomst: “Dat dit bedrag 

hoger is uitgevallen dan we hadden verwacht, wil ik niet onder stoelen of banken steken. Maar ook 

de inkomsten zullen hoger zijn.”[303]

VAN KNS NAAR HET TONEELHUIS2.4.3. 

Het seizoen op de rand van de twee decennia, 1989-1990, wordt opgeschud door een incident 

rond het stuk Zwarte Sneeuw van auteur Eddy Asselbergs en in een regie van Daniël Scahaise. Na 

afl oop van de première van deze voorstelling kwam auteur Asselbergs op het podium. Niet om te 

groeten, zoals het publiek had verwacht, maar om zijn ongenoegen te uiten over een scène uit het 

[302]  THIELEMANS, Johan, ‘Het nieuwe gezicht van de ‘stadstheaters’: of de toekomst volgens Johan 
Simons’, in: Documenta, 2005, jrg. 23, nr. 4, p. 356-357.

[303]  LAVEYNE, Liv, ‘De spreidstand van een stadstheater’, in: Knack, jrg. 36, 28 maart 2007, p. 66.
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stuk die door KNS-directrice Yvonne Lex werd geschrapt op de ochtend van de première. Hierop 

ontwikkelde zich een discussie in de pers, waarbij Lex uitdrukkelijk stelde dat Asselbergs akkoord 

was gegaan met haar beslissing.

Het stuk ging over oorlog en meer specifi ek over een Vlaams boerengezin dat in het 16de eeuws 

Vlaanderen geteisterd wordt door de Spanjaarden[304]. Tijdens de geschrapte passage werden een 

twintigtal burgers – allemaal fi guranten – met een plastic zak over het hoofd verplicht om zich uit 

te kleden, om daarna één voor één een nekschot te krijgen. In verschillende krantenartikels uit deze 

tijd reageert Lex dat ze de scène niet schrapte uit een overweging van goed fatsoen. Wél was er een 

probleem met de fi guranten, die lang niet allemaal bereid waren om naakt op de scène te staan. 

Omdat tijdens de repetitie de fi guranten zich deels wel en deels niet uitkleedden, wilde Lex de 

scène in zijn geheel schrappen. Deze onhandige uitkleedscène kwam voor haar eerder lachwekkend 

en vaudevillesk over dan dat ze ernstig en tactvol was[305]. Deze ophef eindigde in een vroegtijdige 

stopzetting van de voorstellingenreeks. Zwarte Sneeuw werd na de première nog enkele dagen 

geprogrammeerd, om dan te worden vervangen door een herneming van de succesvolle komedie 

Open en Bloot[306].

Een seizoen later, in 1990-1991, volgde dan toch het eerst volledige naakt op de scène van de KNS. 

Hubert Damen, die in dit jaar ook ontslag neemt bij het Antwerpse stadsgezelschap, gaat helemaal 

naakt in de voorstelling Ik, Feuerbach, dit keer zonder controverse.

In 1991 wordt Yvonne Lex als directeur opgevolgd door Walter Tillemans, die eerder als regisseur 

wegvluchtte bij de KNS, naar zijn eigen Raamtheater. Door deze machtswissel ontstaat er ook 

automatisch een samenwerking tussen de KNS en het Nieuw Ensemble Raamtheater. Hierdoor 

ontstaat er een groep van veertig acteurs, verdeeld over drie zalen en met een budget dat de omzet 

van twee gezelschappen inhield[307].

Ook vanuit het stadsbestuur kwam er een veranderende houding: men beloofde het gezelschap 

langzamerhand en heel voorzichtig meer autonomie en werkingsvrijheid. Toch was het stadsbe-

stuur nog op haar hoede voor fi nanciële problemen, waardoor Tillemans een fi nancieel toeziende 

voogd naast zich kreeg[308].

[304]  VANDER VEKEN, Ingrid, ‘Creatie met een incident: herrie in Antwerpse KNS na het schrappen 
van een naaktscène’, in: Het Laatste Nieuws, jrg. 102, 22 januari 1990.

[305]  GVDS, ‘“Zwarte Sneeuw” slechts één week in de KNS: Ivonne Lex vindt het protest van Eddy 
Asselbergs heel onfatsoenlijk’, in: Gazet van Antwerpen, jrg. 99, 23 januari 1990.

[306]  HVdE, ‘Toneelauteur laakt censuur KNS-direktrice Ivonne Lex’, in: De Standaard, jrg. 67, 
22 januari 1990.

[307]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1983-1998: Van stedelijke regie naar openbaar nut’, o.c., p. 203.

[308]  Ibidem, p. 203-204.
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Op artistiek vlak koos Tillemans echter voor traditie en continuïteit. Het samenvoegen van de ver-

schillende gezelschappen, het mobieler maken van het publiek en het aantrekken van gastregisseurs 

moesten voor de nodige dynamiek zorgen. Deze situatie blijkt echter vooral voortvarend voor het 

Raamtheater, maar de KNS ontwikkelt zich niet verder. Bovendien snoeit de Raad van Advies voor 

de Toneelkunst opnieuw in de gemeenschapssubsidies van de KNS. Tillemans houdt de eer aan 

zichzelf. Hij beslist in 1993 zijn mandaat als directeur niet te verlengen[309].

In het jaar van Tillemans’ ontslag waait er een frisse wind door het cultuurlandschap van Antwer-

pen: de stad draagt in 1993 de titel van Culturele Hoofdstad van Europa. Intendant Eric Antonis 

werkt een programma uit dat vooral gericht is op internationaal gerenommeerde artiesten, het rijke 

cultuurpatrimonium van de stad en belangwekkende Vlaamse kunstenaars[310]. Vitale jonge huizen 

en kunstenaars als Ivo Van Hove, Jan Fabre, Anne Teresa de Keersmaeker en Jan Lauwers krijgen 

een vooraanstaande plaats, terwijl de KNS geen partner is van dit programma wegens te star en te 

oubollig.

Bovendien slaagt Eric Antonis erin om zijn organisatie volledig uit de handen van het stadsbestuur 

te houden, wat ervoor zal zorgen dat het beleid van de stad na dit culturele jaar zal vorm zal krijgen 

in een nieuw bestuursmodel dat verantwoordelijkheid koppelt aan afstandelijkheid[311].

Naar aanleiding van Antwerpen ’93 wordt ook de Bourlaschouwburg volledig gerestaureerd. Na 

1993 maakt de KNS, dat nog steeds in de Stadsschouwburg gehuisvest is, geleidelijk aan opnieuw 

de overstap naar de Bourlaschouwburg.

Ondertussen is de KNS toe aan de tweede directeurswissel dit decennium. De selectieprocedure, 

nog steeds in de oude politieke stijl, mondt uit in de aanstelling van Frans Redant, die ongeveer 

vijfentwintig jaar als dramaturg bij het NTG gewerkt had. Redant zal het gezelschap grondig ver-

jongen en voorziet ook voor jonge theatermakers een tweede plateau binnen de KNS: eerst op de 

zolder van de Bourla, daarna in Cinema Tokio, iets meer aan de rand van de stad. Hij verzoent oude 

en nieuwe repertoirestukken in zijn programmatie en trekt gastregisseurs aan die hij vooral uit zijn 

NTG-periode kent, zoals Jean-Pierre De Decker.

Ondertussen laat Eric Antonis, die in 1995 schepen voor Cultuur werd  in Antwerpen, de stedelijke 

theaters screenen. De resultaten zijn duidelijk: de grote Antwerpse schouwburgen functioneren niet 

wegens te log, ondoorzichtig en compleet ineffi  ciënt. Een nieuwe beheersvorm dringt zich op en 

[309]  Ibidem, p. 206.

[310]  Ibidem, p. 201.

[311]  Ibidem, p. 202.
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het stadsbestuur neemt een ingrijpende beslissing: de KNS wordt, net als de KVS en het NTG, een 

instelling van openbaar nut (ion): de Raad van Bestuur wordt geïnstalleerd op 27 december 1996.

Er staan nog meer veranderingen op til: in alle discretie start men gesprekken met de Blauwe 

Maandag Compagnie. Men komt tot een akkoord dat vorm krijgt in de protocolovereenkomst van 

18 mei 1997. De fusie gebeurt geleidelijk aan en zorgt ook voor een nieuwe naam en een nieuwe 

start: men maakt tabula rasa met het verleden. Op 11 juni 1998 wordt de Bourlaschouwburg in 

concessie gegeven aan de ion: het Toneelhuis is hiermee offi  cieel geboren.[312]

De fusie en de hervormingen die ermee gepaard gaan, worden vooral geleid door de BMCie. 

Stefaan De Ruyck wordt zakelijk leider van het Toneelhuis; Luk Perceval neemt het artistieke deel 

voor zijn rekening. Het hele gezelschap wordt opnieuw ingevuld: het vast ensemble wordt ontbon-

den, de technische en administratieve ploeg krijgt een andere vorm en wordt helemaal losgemaakt 

van de stadsdiensten…

Ook op artistiek vlak legt men de vinger op de wonde: er moet een duidelijkere doorstroming zijn 

en ook jonge artiesten moeten bij dit huis aan het juiste adres zijn. Men gaat samenwerkingsverban-

den aan met onder andere tg Stan, De Roovers, Cie De Koe en Jan Fabre, met als achterliggende 

gedachte dat getalenteerde theatermakers de kans moeten krijgen om zich met de grote scène en 

het grote repertoire te kunnen meten[313]. Men streeft een inplanting in de theaterdynamiek van 

Antwerpen en Vlaanderen na, eerder dan zelf grootschalige producties te willen opzetten. Ook tij-

dens het tweede seizoen laat men de deuren openstaan, maar men wil tegelijk ook meer investeren 

in het tweede platform, met name Cinema Tokio, dat een laboratoriumfunctie krijgt. Hier kunnen 

podiumkunstenaars in alle rust – niet gehinderd door overtrokken verwachtingen – hun métier 

ontwikkelen en koesteren[314]. Jonge regisseurs als Tom Van Bauwel en Tom Van Dyck worden aan-

getrokken en ook Jan Decorte wordt in het huis opgenomen: hij mag elk jaar een andere klassieker 

te lijf gaan.

“Het repertoirebegrip zelf moet af van haar oubollige, museale of conservatieve connotatie”[315], 

zo staat in het beleidsplan te lezen. Er moet een dynamisch repertoirebegrip worden aangehangen. 

Het gaat om een “groot en levend geheel van teksten dat op een specifi eke manier wordt benaderd, 

met oog voor verschuivingen binnen dat geheel zodat het zichzelf voortdurend kan vernieuwen 

en herbronnen”[316]. Hiermee wil Het Toneelhuis komaf maken met het ‘tuttifruttiprincipe’ of een 

[312]  Ibidem, p. 210.

[313]  TINDEMANS, Klaas (ed.), Van Blauwe Maandag Compagnie tot Het Toneelhuis: een verhaal in manifesten, 
Brussel, Vlaams Theater Instituut, 1998, p. 28.

[314]  Ibidem, p. 29.

[315]  Ibidem, p. 26.

[316]  Ibidem.
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voor-elk-wat-wils-programmering met elk jaar een klassieker, een komedie, een actueel stuk enzo-

voort. BMCie wil hier verder werken aan het spoor dat men ook voor de fusie volgde: een radicale 

eigentijdse herinterpretatie van teksten. Tegelijk trekt met de notie ‘tekst’ open en wil men ook 

ruimte geven aan videoproducties of samenwerkingen rond muziektheater. Naast de oude canon 

worden ook nieuwe stukken gebruikt: het repertoire moet een verzameling van materiaal worden 

die uitdrukking geeft aan de besognes, de frustraties, het verlangen van deze tijd[317].

De middelen van de oude KNS en BMCie worden samengevoegd tot een groot budget. Men is er 

ook van overtuigd dat dit zo effi  ciënt en zo doeltreff end mogelijk moet worden beheerd[318].

Eindelijk vonden traditie en vernieuwing doorstroming in een stadstheater, wat ook voor het 

Vlaamse theater een grote ontwikkeling betekende. Alles binnen de Bourlaschouwburg krijgt een 

nieuwe invulling: men speelt er hedendaags toneel, er is plaats voor experimenten op locatie, voor 

gastregisseurs die vernieuwend theater brengen… Luk Perceval en Jan Decorte zorgen als huisre-

gisseurs voor continuïteit, maar blijven zelf ook het experiment opzoeken. Vooral bij Perceval gaat 

het om een confrontatie “met zichzelf in de eerste plaats, met zijn eigen onmacht, twijfel, duisternis; 

maar ook met manieren van toneelmaken die niet noodzakelijk in zijn bekende straat liggen”[319].

Aan de aanzienlijke verhoging van het kapitaal hingen ook grote verwachtingen naar de prestaties 

van het Het Toneelhuis vast. En hoewel het bestuur onafhankelijk is, blijft ook het stadsbestuur dit 

heruitgevonden stadsgezelschap nauwlettend in het oog houden. Er komen al snel discussies met 

stromingen en partijen binnen dat stadsbestuur die meer conservatief en historisch gezind zijn. Een 

aantal politici stelt zich grote vragen bij de sociale mix van het publiek, de samenstelling van het 

repertoire, de politiek van de vrijkaarten enzovoort[320]. 

Met regisseurs als Perceval en Decorte verschijnt ook onvermijdelijk heel wat naakt op de scène 

in de Bourlaschouwburg. Ook tegen expliciete naaktscènes of suggestieve taferelen wordt vanuit 

conservatieve kringen scherp gereageerd. In de eerste productie die Luk Perceval in Toneelhuis-

context maakt, Franciska, schrapt Perceval op voorhand de komst van een kinderkoor, dat een lied 

over pedofi lie zou brengen. Perceval hoopt hiermee zulke discussies, die voor hem volledig naast de 

[317]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1983-2003: Het onwaarschijnlijke huwelijk van BMCie en KNS’, in: T. 
Brouwers (ed.), Tussen De dronkaerd en Het kouwe kind: 150 jaar Nationael Tooneel, KNS, Het Toneelhuis, Gent/
Antwerpen, Ludion/Het Toneelhuis, 2003, p. 227-228.

[318]  TINDEMANS, Klaas (ed.), o.c., p. 28

[319]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1983-2003: Het onwaarschijnlijke huwelijk van BMCie en KNS’, o.c., 
p. 230.

[320]  Ibidem, p. 229.
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kwestie zijn en die het stuk – dat in essentie de seksuele bevrijding van de vrouw thematiseert[321] 

– dreigen te overheersen, een stap voor te zijn.

Sommige krantenartikels gewagen van een Nieuwe Preutsheid die opgang maakt, ook in het bui-

tenland. In eigen land is het vooral Antwerpen dat conservatief reageert op de naaktheid op scène. 

Een reden hiervoor ziet men in het politieke klimaat van de stad en, in het geval van Franciska, in 

de electorale strijd die op dat moment ook volop losbarst. “Dat zou kunnen verklaren”, aldus dra-

maturg Wim Van Gansbeke, “waarom een stad, die zichzelf graag als metropool ziet, nu zo bekrom-

pen reageert – veel provincialer dan de meeste provinciesteden”[322]. En toch moet theater blijven 

verontrusten, stelt Van Gansbeke in hetzelfde artikel. Zeker als je, zoals Het Toneelhuis, gericht bent 

op een zo breed mogelijk publiek.

Antwerpen zou het niet laten bij deze ene discussie over naakt op de scène. Het beleid van Luk 

Perceval wordt een jaar later opnieuw gelaakt, bij de première van Eros en de eenzame man, een 

stuk van Louis-Paul Boon in een regie van Tom Van Dyck in het seizoen 1998-1999. Het Bourla-

publiek kon niet om met de uitgesproken naaktscènes en ook politici grepen dit voorval aan om 

opnieuw in te hakken op de koers die Perceval met hun stadstheater uitvaart. “Nieuwe puriteinen”, 

noemt actrice Hilde Van Mieghem het publiek dat naaktscènes veroordeelt. “Wat is dat toch met 

die nieuwe preutsheid?”, vraagt ook zij zich af, “in de jaren zestig[323] zaten we verdorie stukken 

verder dan nu”[324].

Hoewel Perceval af en toe wat water bij de wijn doet, zullen deze ‘nieuwe preutsen’ het niet halen: 

Perceval gaat door met zijn beleid en zal ook later nog naaktscènes inzetten in eigen voorstellin-

gen.

Toch kondigt hij in 2003 aan dat hij opnieuw voor een grotere vrijheid kiest: hij wil voortaan als 

(inter)nationale freelance-regisseur opereren. Het seizoen 2002-2003 sluit hij af met de voorstelling 

Het kouwe kind, gebaseerd op een tekst van Marius Von Mayenburg. Toch blijft hij nog tot juni 

2005 verbonden aan Het Toneelhuis, waarna hij toch opnieuw een vast dienstverband zal aangaan: 

hij wordt één van de huisregisseurs van de Berlijnse Schaubühne am Lehniner Platz.

Na een zoektocht naar een nieuwe artistiek leider komt men bij Guy Cassiers terecht. Hij zal, na 

[321]  HEENE, Steven, ‘Het Toneelhuis: bloot en dus controversieel’, in: De Morgen, jrg. 20, 
26 november 1998.

[322]  Ibidem.

[323]  Hiermee doelt Van Mieghem op Masscheroen van Hugo Claus uit 1967.

[324]  LIBERT, Marijke, ‘Bloot op de planken: acteurs over de nieuwe naaktheid’, in: De Morgen, jrg. 21, 
16 januari 1999.
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een overgangsjaar met Josse De Pauw, het gezelschap leiden vanaf 2006.[325]

[325]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1983-2003: Het onwaarschijnlijke huwelijk van BMCie en KNS’, o.c., 
p. 232.
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Naakte lijven onder de loep. 

Zo  ’n tien jaar geleden zaten het Antwerpse en Gentse stadstheater nog in het slop. Het 

publiek bleef weg en er was geen eensgezindheid over de artistieke lijn die gevolgd moest 

worden. Gent bood af en toe een plaats aan vernieuwers – onder wie Luk Perceval – 

maar Antwerpen wilde hier niet van weten. Tot ook zij beseften dat er een nieuwe weg moest inge-

slagen worden. In Antwerpen werd die weg bepaald door Luk Perceval, in Gent is Johan Simons de 

man die een nieuwe wind met zich meebrengt. In de tijdsas ligt echter een klein verschil: Perceval 

was en Simons is van ontzettend groot belang voor het vormen van een nieuw imago voor respec-

tievelijk Het Toneelhuis en het NTGent. Op vormelijk vlak kwam er bij beiden een naamsveran-

dering – van de KNS naar Het Toneelhuis en van Het Publiekstheater naar het NTGent – en ook 

artistiek ging men nieuwe uitdagingen aan. Zo konden er nieuwe, onafhankelijke theatermakers en 

gezelschappen aan de slag binnen de grote huizen. Ook de hele acteursploeg kreeg onder Perceval 

en Simons een grote verfrissing. Maar daar waar Perceval startte met freelance acteurs, koos Simons 

nog steeds voor een vast gezelschap, maar deze keer mét grote namen, onder wie Els Dottermans, 

die ooit nog actrice was bij de Blauwe Maandag Compagnie van Luk Perceval en Guy Joosten.

Simons en Perceval werkten zelfs ooit samen: ZT Hollandia – waar Simons een tijdlang artistiek 

directeur was – maakte verschillende coproducties met Het Toneelhuis, waaronder De Leenane 

Trilogie, een voorstelling die op 3 mei 2001 in première ging in Antwerpen.

Maar los van de frisse wind die beide theatermakers door de stadstheaters lieten of laten waaien, 

worden zij hier vooral belicht om hun bijzonder omgang met lichamelijkheid. Met de komst van 

Perceval naar Antwerpen en Simons naar Gent, krijgt ook de naakte acteur voor het eerst een 

treff ende plaats op de scène van beide stadstheaters. In Gent is dit niet direct een ophefmakend 

gebeuren. Maar in Antwerpen ontstaat er heel wat beroering als er opnieuw een naaktscène in 
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een voorstelling zit. Luk Perceval krijgt meermaals tegenwind van rechtse politici in de Antwerpse 

gemeenteraad.

Al bij de openingsvoorstelling van het nieuwe Toneelhuis (in 1998) is er ophef: Luk Perceval koos 

als openingsstuk voor Liefhebber van Geradjan Rijnders, in een productie van Toneelgroep Amster-

dam. Eén geveinsde masturbatiescène is voldoende om Antwerpen in rep en roer te zetten. Op dat 

moment bestaat de voorstelling al zes jaar en heeft ze een tournee achter de rug langs het circuit 

van Vlaamse kunstencentra[326]. Maar nergens was controverse ontstaan rond de bewuste scène. In 

Antwerpen kreeg Perceval echter de volle lading: VLD-politicus Ward Beysen uitte zijn ongenoe-

gen en had het over “gesubsidieerde ontucht”[327]. Ook Vlaams Blok-kopstuk Filip Dewinter valt 

over de “aanstootgevende en ronduit pornografi sche scènes”[328]: hij diende tegen Perceval een 

klacht in wegens openbare zedenschennis. De klacht werd weliswaar geseponeerd, maar het poli-

tieke spel waartegen Perceval zou moeten optornen, kwam al bij de opening naar de oppervlakte. 

“De controverse over de smaak van hoogstaand toneel in Antwerpen lijkt vooral gevoed door een 

verkeerd verwachtingspatroon”, aldus Perceval. “Wij gaan uit van confrontatie, wij zijn er niet om 

te charmeren. Maar wat wordt er van ons verlangd? Puur entertainment! En confrontatie en enter-

tainment zijn nu eenmaal geen twee handen op dezelfde buik”[329].

In dit verdere hoofdstuk bespreken we Het kouwe kind[330] van Luk Perceval en Platform[331] van 

Johan Simons, twee stukken waarin een aantal (mannelijke) acteurs volledig naakt gaat. Bij het 

nader bekijken van deze twee voorstellingen hanteren we het semiotische analysemodel van Luk 

Van den Dries, zoals voorgesteld in zijn boek Omtrent de opvoering[332]. Een volledige semiotische 

analyse van de beide voorstellingen zou ons echter te ver leiden: in het kader van het thema van 

deze thesis, concentreren we ons vooral op de lichamelijkheid en het naakte lichaam, waarop we 

de semiotiek zullen toepassen.

[326]  SELS, Geert, Accidenten van een zaalwachter: Luk Perceval, Leuven, Van Halewyck, 2005, p. 283.

[327]  HOUTMAN, Joost, Wie slaapt vangt geen vis: Luk Perceval over theater en leven, Leuven, Van Halewyck, 
2001, p. 7.

[328]  SELS, Geert, Accidenten van een zaalwachter: Luk Perceval, o.c., p. 284.

[329]  HOUTMAN, Joost, o.c., p. 66.

[330]  Première: 11 juni 2003 in de Bourlaschouwburg van Het Toneelhuis (Antwerpen).

[331]  Première: 17 december 2005 in de schouwburg van het NTGent.

[332]  VAN DEN DRIES, Luk, Omtrent de opvoering: Heiner Müller en drie decennia theater in Vlaanderen, Gent, 
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001.
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De contextuele cirkels van Van den Dries[333] worden van buiten naar binnen gevolgd, maar voor 

een beschrijving van klimaat[334] en landschap[335], kan u in het vorige hoofdstuk terecht. In dit 

hoofdstuk worden afzonderlijk typus, corpus en tekst – als belangrijkste onderdeel – behandeld.

In zijn boek erkent Luk Van den Dries nog dat de semiotiek het vaak moeilijk heeft om te gaan 

met de ervaringscategorie van het theater. De semiotiek lijkt zich soms enkel toe te spitsen op 

cognitieve aspecten, waardoor ze het “wezenlijke domein van het libidineuze, het lichamelijke en 

het zinnelijke buiten het bereik van het semiotisch onderzoek”[336] plaatst. Met zijn opdelingssys-

teem wil Van den Dries deze afgrond overbruggen: “Vanzelfsprekend kan geen genoegen genomen 

worden met een semiotiek die enkel de kenaspecten van een opvoering bevattelijk zou maken: het 

zou de totaliteit van de theatrale ervaring sterk amputeren, en geen recht doen aan het kijkgedrag 

en het kijkplezier van de toeschouwer”[337].

Typus3.1. 

De typus bij Luk Van den Dries is “het geheel van conventies die eigen zijn aan een bepaalde stijl-

periode. (…) De typus is dan de specifi eke confi guratie waartoe de opvoering behoort: ze plaatst 

de opvoering in een bepaalde traditie, situeert haar in een stijlevolutie”[338].

Deze voorstellingen, die respectievelijk in 2003 en 2005 in première gingen, kunnen worden in-

geschreven in het postdramatisch theater, zoals beschreven door Hans-Thies Lehmann[339]. Hierin 

kondigt Lehmann een vervaging aan van de tekst als belangrijkste element van een opvoering, een 

vervaging die al geruime tijd aan de gang is. Toch gaat de functie van de tekst niet helemaal verlo-

ren. De dramatekst komt op gelijke hoogte te staan met de andere elementen: ruimte, tijd, lichaam 

en media.

[333]  Ibidem, p. 83-85.

[334]  In de theorie van Van den Dries staat het klimaat voor de verankering van het teken in het cultureel 
gebruik, voor de ontlening aan de maatschappelijk-historische prakijk of eenvoudiger gesteld: voor de 
relatie tussen kunst en samenleving; p. 83.

[335]  Het landschap beschrijft Van den Dries als “het geheel van theatervormen die in een bepaalde 
tijdruimteljike afbakening naast elkaar bestaan”; p. 84.

[336]  VAN DEN DRIES, Luk, Omtrent de opvoering: Heiner Müller en drie decennia theater in Vlaanderen, o.c., 
p. 32.

[337]  Ibidem, p. 33.

[338]  Ibidem, p. 84.

[339]  LEHMANN, Hans-Ties, Post-dramatic theatre, vert. Karen Jürs-Munby, New York, Routledge, 2006.
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De lichamelijkheid maakt in dit postdramatisch theater van Lehmann zijn opgang, waardoor ook 

een verschuiving van de betekenisproductie in een voorstelling tot stand komt. Lehmann stelt na-

melijk dat het aura van de fysieke verschijning het punt is in het theater waar de verdwijning, het 

wegkwijnen van alle betekenis begint. Het centrale lichamelijke teken, het lichaam van de acteur, 

weigert namelijk om eender welke betekenis te dienen. Het postdramatisch theater streeft naar een 

scheiding tussen lichaam en taal. Er wordt een intense lichamelijkheid op scène gebracht, waarbij 

het lichaam niets anders betekent dan zichzelf. Dat maakt ook – en dat baart Lehmann zorgen – dat 

het lichaam het enige onderwerp wordt. Alle onderwerpen worden beladen met een zekere licha-

melijkheid. Dat houdt het gevaar in dat de kijker wel een ‘Ah!’ of ‘Oh’ kan zeggen, maar niet meer 

tot refl ectie komt, iets wat nog steeds het impliciete doel blijft van het theater[340].

Toch wil het postdramatisch theater het semantisch lichaam blijvend overstijgen en tegelijk onder-

mijnen. Of zoals Lehmann het schrijft: “sensuality undermines sense”[341]. Daar waar het dramatisch 

proces tussen de lichamen plaatsvond, speelt het postdramatisch proces zich af met/op/tot het 

lichaam.

Deze nieuwe lichamelijkheid zorgt tegelijk ook voor het blootleggen van de voyeuristische blik van 

de toeschouwer. Daar waar vroeger vooral het ideale lichaam – het ‘naakt’ – werd getoond, wordt 

de toeschouwer nu pijnlijk geconfronteerd met imperfectie – het ‘bloot’. Volgens Lehmann voelt de 

toeschouwer zich voornamelijk tot klassieke, perfecte, lichaamssculpturen aangetrokken net omdat 

hij zich hier niet mee kan meten. In het klassieke, dramatische theater keek de toeschouwer naar 

de performer alsof hij een sculpturaal object was. Maar nu het ouder wordende of aftakelende 

lichaam meedogenloos op scène gezet wordt, wordt ook de toeschouwer geconfronteerd met de 

eigen blik.

Toch zorgt die pijnlijke terugkoppeling van deze lichamen naar de blik van de toeschouwer er niet 

voor dat deze zich bewuster wordt van het eigen lichaam, zo beweert Maaike Bleeker[342]. De krach-

tige en fascinerende aanwezigheid van de lichamen op de scène is volgens haar in staat om in zulke 

hoge mate de aandacht van zowel het publiek als de theoretici te trekken dat de andere lichamen 

die aanwezig zijn – die van het publiek – bijna volledig worden vergeten. Deze toeschouwerslicha-

men kijken enkel, ze worden in het donker gezet en worden volledig opgenomen in het object van 

hun aandacht: het lichaam van de acteur.

[340]  Ibidem, p. 96-97

[341]  Ibidem, p. 162.

[342]  BLEEKER, Maaike, ‘Disorders That Consciousness Can Produce: Bodies Seeing Bodies on Stage’, 
in: M. Bleeker (ed.), Bodycheck: Relocating the Body in Contemporary Performing Art, New York, Rodopi, 2002, 
p. 132.
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De lichamelijkheid, de fysieke verschijning van de acteur, hangt bij Lehmann nauw samen met de 

aanwezigheid van pijn. Terwijl het dramatisch theater zwoer bij de nabootsing van pijn, mikt het 

postdramatisch theater op de nabootsing tot pijn. De scène wordt zoals het leven: mensen vallen, 

raken echt gewond, waardoor bij de toeschouwers een gevoel van angst voor de acteurs ontstaat. 

Men ervaart de pijn zelf. Het onderscheid tussen kunst en realiteit vervaagt, een element dat ook 

in beide voorstellingen terugkeert.

Daar waar het lichaam in het postdramatische theater op de voorgrond treedt, verdwijnt het lichaam 

volgens Dirk Lauwaert in de kledij. Hij heeft het over een “mutatie van het Nieuwe Kleden”[343]. 

Wij zijn niet langer slachtoff ers van het modieuze, zo stelt Lauwaert het, maar wij beoefenen expli-

ciet het nieuwe kleden[344]. Dit is een voor Lauwaert verbluff ende evolutie, omdat kledij in essentie 

lijfelijk, erotisch en concreet is. Hij moet echter vaststellen dat men kledij niet langer draagt: “het 

Nieuwe Kleden draagt men blijkbaar niet, maar projecteert men”[345]. Toch kan deze realiteit niet 

lang aangehouden worden, beweert de auteur. Vroeg of laat moet de beleving van de kledij weer 

opgang maken. Want het Nieuwe Kleden mag dan wel een semantische verrijking genereren, ze 

zorgt ook voor een verarming van de beleving. “Het Nieuwe Kleden”, schrijft Lauwaert, “kan geen 

creatie blijven van grafi sche ontwerpers; de conceptuele explosie moet aan het lijf getoetst worden. 

Wat het lijf zegt, moet weer gehoord worden. Of ook nog: de spanningen en contradicties van het 

dragen moeten weer een stem krijgen”[346].

Kledij is voor deze auteur een uitrusting van het existerende, van het bestaan dat naar buiten treedt. 

Het naakte lichaam heeft een minder grote kracht. Het is zelfs pas met het kleden dat het mense-

lijke lichaam zich kan bevrijden:

“De mens lijdt geen naakt bestaan. Pas als textiellichaam wordt hij zichzelf, pas gekleed kan het 

menselijk avontuur beginnen. Ontkleed is er schaamte, teken van een bestaansdefi cit. Ontkleed is 

men ontvormd, misvormd. Het biologische ontneemt ons namelijk het vermogen te nuanceren; 

het naakte lijf laat de soort aan het woord en die heeft geen behoefte aan de eigen zang van het 

individu. Pas in de kledij bevrijdt men zich uit de soort en dient men als individu de soort van ant-

woord. De vreugde van het gekleed zijn, is uiting van de essentiële bevrijding van de mens.”[347]

[343]  LAUWAERT, Dirk, ‘Intimiteiten uit de garderobe: Over kledij, het filmkostuum en een blanke 
huid’, in: De Witte Raaf, 2001, vol. 94.

[344]  Deze term verbindt Lauwaert aan het ‘neue Sehen’, waarvan sprake was bij het ontstaan van de 
fotografie en de film.

[345]  LAUWAERT, Dirk, o.c.

[346]  Ibidem.

[347]  Ibidem.
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Lauwaert heeft het in zijn artikel vooral over de kledij in de fi lm. Het kostuum noemt hij “het 

membraan dat het zichtbare personage omzet in een kijk op het innerlijk”[348]. Deze gedachte 

kan zeker worden doorgetrokken naar de scène in het theater. Ook hier is het kostuum van de 

personages – afgezien van het feit dat er vaak minder wissels van kledingstukken zijn – een wel-

doordachte keuze. Bepaalde innerlijke elementen van het personage worden door de kleding naar 

buiten gebracht. De kledij levert de toeschouwer informatie, maar de snit zorgt meteen ook voor 

een structuur van het lichaamsbeeld.

Het “blanke naakt” noemt Lauwaert uit de aard van de huid “beschamend”[349]. Het blanke lijf heeft 

voor de auteur een huid van doorschijnend papier en voelt daarom erg week en kwetsbaar aan. 

Het in het eerste hoofdstuk gemaakte onderscheid tussen ‘nude’ en ‘naked’ of tussen naakt en bloot, 

keert in de tekst van Lauwaert terug, maar dan in een nieuwe vorm: die van het onderscheid tussen 

lijf en lichaam. “We zijn eerst lijf ”, schrijft hij, “we krijgen pas lichaam door het lijf te kleden”[350]. 

Corpus3.2. 

Het corpus van een voorstelling houdt verband met het verwachtingspatroon dat het publiek heeft 

door de voorgeschiedenis van het gezelschap of de theatermaker(s) die aan de voorstelling mee-

werken. Van den Dries verwoordt het zo: “Het corpus bakent de typushorizon af tot een fi jnere 

fi guur die de mogelijkheden van een genre concretiseert in een eigen artistieke praktijk”[351]. In dit 

onderdeel focus ik voornamelijk op het corpus dat aanwezig was bij de besproken voorstellingen, 

dus op de verwezenlijkingen van de regisseur tot de datum van de voorstelling.

DAS KALTE KIND3.2.1. 

MARIUS VON MAYENBURG3.2.1.1. 

De Duitse auteur van het stuk is niet alleen in zijn thuisland een grote naam in het theatermilieu. 

Hij was amper 26 toen zijn tekst ‘Feuergesicht’ een groot, internationaal succes werd op de scène. 

Ook in Vlaanderen werd het stuk gespeeld. Tom Van Dyck maakte er in 2000 zijn versie van on-

der de titel ‘Brandbakkes’. Het stuk werd in totaal twintig keer vertaald en zestig keer opgevoerd, 

waardoor von Mayenburg bijna niets anders deed dan zijn stuk achterna reizen. Hierdoor raakte hij 

[348]  Ibidem.

[349]  Ibidem.

[350]  Ibidem.

[351]  VAN DEN DRIES, Luk, Omtrent de opvoering: Heiner Müller en drie decennia theater in Vlaanderen, o.c., 
p. 84.
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naar eigen zeggen “totaal geblokkeerd”[352], waardoor hij pas vijf jaar later, op zijn 31ste, een nieuwe 

theatertekst boven de doopvont hield: ‘Das kalte Kind’. De voorstelling gaat in première op 7 de-

cember 2002, in de Schaubühne van Berlijn, waar von Mayenburg huisschrijver en dramaturg is. De 

regie is in handen van Luk Perceval. De première is een ware gebeurtenis in ons buurland: “Uit alle 

hoeken van Duitsland zijn prominente scribenten overgevlogen. Alle intendanten en festivalleiders 

die ertoe doen, tekenen present”[353].

Von Mayenburg verklaart vooral afstand te willen inbouwen in zijn teksten, hoewel dat niet hoeft 

te betekenen dat het publiek niet betrokken moet zijn: “Pas als het parallellen ziet met zijn eigen 

situatie, begint het te lachen en begrijpt het iets over zichzelf. Daar dient die afstand voor. Anders 

wordt het een nachtmerrie. Dan verliest het publiek zijn interesse en zegt het ‘maar dat zou ik zelf 

nooit doen’”[354].

ANNETTE  KURZ3.2.1.2. 

Annette Kurz (°1967) werkt net als Marius von Mayenburg voor de Schaubühne am Lehniner Platz 

in Berlijn. Ze vult er de functie van scenografe in en werkte in die hoedanigheid al meerdere keren 

samen met Perceval. Zo ontwierp Kurz het decor voor Asem (2001), Andromak (2002), Oom Vanja 

(2003), De Toverberg (2004), Turista (2005) en uiteraard voor Das kalte Kind / Het kouwe kind 

(2002/2003)[355].

Kurz streeft in al haar decorontwerpen naar een “fysieke interactie tussen het decor en de acteurs”[356]. 

In Het kouwe kind wordt dat streefdoel vertaald in een labyrintachtige structuur met spiegelwan-

den. Kurz geeft de acteurs een plaats op een platform dat hoog boven de grond uitstijgt, iets wat in 

de Bourlaschouwburg leidde tot het uitbreken van de parterre en het verplaatsen van het publiek 

naar de verdiepingen. Na een tijd ontvouwt zich achteraan de scène nog een extra, enorme spiegel, 

waardoor de hele scène meerdere keren weerkaatst wordt én waardoor de speelruimte ook groter 

wordt dan het vrij kleine platform. “Geen enkele handeling op het platform is op dat moment (het 

moment dat de grote spiegel uit de theatertoren naar beneden daalt, WS) nog onzichtbaar”, schrijft 

[352]  SELS, Geert, ‘“Ik vertel graag vreselijke verhalen”: Marius von Mayenburg gaat op zoek naar de 
herkomst van geweld’, in: De Standaard, jrg. 80, 7-8-9 juni 2003.

[353]  SELS, Geert, Accidenten van een zaalwachter: Luk Perceval, o.c., p. 329.

[354]  SELS, Geert, ‘“Ik vertel graag vreselijke verhalen”: Marius von Mayenburg gaat op zoek naar de 
herkomst van geweld’, o.c.

[355]  Bron: http://www.vti.be/?q=node/20096; geraapleegd op 7 mei 2007

[356]  RUMMENS, Tom, ‘“De beste regisseurs geven je veel ruimte”: Een gesprek met Annette Kurz en 
Marianne Burgers, de scenografes van ‘Asem’ en ‘Peer’’, in: De Morgen, jrg. 24, 29 augustus 2002.
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Tom Rummens in een recensie. “Alles wordt weerspiegeld. De acteurs spelen vaak in de spiegel 

zodat je als kijker net in een fi lmzaal zit.”[357]

LUK PERCEVAL3.2.1.3. 

Luk Perceval (°1957) maakte twee keer de overstap naar de KNS in Antwerpen. Een keer in 1979 – 

als pas afgestudeerd acteur – en een keer in 1998, om artistiek leider te worden van het nieuwe To-

neelhuis. In tussentijd was hij vooral bezig met het uitbouwen van zijn eigen gezelschap, de Blauwe 

Maandag Compagnie. Uit grote onvrede met de vastgeroeste KNS stapt Perceval in 1984 op om 

zich volop te kunnen inzetten voor BMCie, waarin hij samen met Guy Joosten de leiding deelt. Al 

van bij het begin laat deze groep zich opmerken door de ongecompliceerde houding ten opzichte 

van tekstmateriaal. Met teksten mag men volgens het duo Joosten-Perceval alles aanvangen: “men 

knipt, scheurt en plakt: het ongepaste wordt resoluut vervangen door eigen toevoegingen of sprok-

kelhout uit andere teksten”[358]. Men doorbreekt de spelformule via improvisaties. In zekere zin 

sluiten Joosten en Perceval hiermee aan bij wat semioticus Anne Übersfeld in 1976 schrijft over de 

verhouding tussen de tekstuele en de opvoeringstekens. Zij plaatst beide tekens in een fl uctuerend 

schema, waardoor een tekst telkens opnieuw aanleiding kan zijn voor nieuwe opvoeringen:

T   P

Figuur 1: verhouding drama – opvoering[359]

T= tekstuele tekens
P= opvoeringstekens

[357]  RUMMENS, Tom, ‘Perceval rekent af met Bourlaschouwburg: Het Toneelhuis sluit het seizoen af 
met ‘Het kouwe kind’’, in: De Morgen, jrg. 25, 13 juni 2003.

[358]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1984-2003: Het onwaarschijnlijke huwelijk van BMCie en KNS’, in: T. 
Brouwers (ed.), Tussen De dronkaerd en Het kouwe kind: 150 jaar Nationael Tooneel, KNS, Het Toneelhuis, Gent/
Antwerpen, Ludion/Het Toneelhuis, 2003, p. 214.

[359]  VAN DEN DRIES, Luk, Omtrent de opvoering: Heiner Müller en drie decennia theater in Vlaanderen, o.c., 
p. 45.
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De tekst en de opvoering zijn hier twee aparte gegevens die wel een raakvlak hebben. Dat raakvlak 

hoeft echter niet samen te vallen met de tekst. Deze kan gehanteerd worden in de voorstelling, maar 

het zijn net zo goed alle andere opvoeringstekens die een voorstelling bepalen.

Door deze vernieuwende omgang met de tekst kan BMCie een groot publiek aanspreken. In die 

zin worden ze een concurrent voor de stadstheaters. De KNS en het NTG zien hun publiek weg-

stromen naar onder meer de BMCie omdat deze in hun voorstellingen meer dynamiek en durf 

aan de dag leggen, iets waar het de stadstheaters aan ontbreekt. Stilaan ontwikkelt BMCie ook een 

eigen ensemble, om zo op langere termijn te kunnen denken. Na het ontslag van Guy Joosten en 

de verhuis naar Gent, krijgen ook andere theatermakers zoals Stany Crets en Arne Sierens, de kans 

aangeboden om producties op te zetten voor BMCie. Men wil de “drempels tussen theater en 

werkelijkheid, acteurs en publiek, tonen en vertelling”[360] verder slopen: elementen die later door 

Hans-Thies Lehmann onder de term ‘postdramatisch theater’ worden geplaatst.

In de voorstellingen die Perceval met BMCie maakt, schuwt hij het naakte lichaam niet. De fysieke 

energie is groot en acteurs staan soms een hele voorstelling naakt op de scène. Dat is bijvoorbeeld 

het geval bij All for Love (1993) van Benno Barnard, waarin het tot een confrontatie komt tussen 

Romeinen en Egyptenaren. De Egyptenaren staan voor de lijfelijkheid en dat wordt letterlijk ge-

toond: het Egyptische hof treedt zo goed als continu naakt op[361].

In 1998 keert Perceval terug naar Antwerpen, om er een fusie aan te gaan met de KNS. Vanaf dan 

ligt de theatermaker vaak onder vuur van het stadsbestuur en het conservatieve KNS-publiek. Per-

ceval aarzelt echter niet en gaat verder op het reeds ingeslagen pad: de grote repertoireklassiekers 

worden stevig en onconventioneel aangepakt. Ook de lijfelijkheid blijft aanwezig, iets wat voor 

Perceval een normale zaak is: “Ik begrijp die discussies nog altijd niet. Er komt bloot op scène en 

iedereen springt erop. (…) Dan moet je je gaan verdedigen waarom er naaktscènes zijn. (…) Naakt 

behoort bij mij gewoon tot het leven. Een mens zit bloot in de sauna, bloot in bad en wordt bloot 

geboren”[362].

Steeds opnieuw moet Perceval zich verzetten tegen verouderde en verkrampte visies van politici en 

de ex-KNS-abonnees. Hij vindt dat het net de taak is van het gesubsidieerd theater om “confron-

terende voorstellingen”[363] te maken.

[360]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘1984-2003: Het onwaarschijnlijke huwelijk van BMCie en KNS’, o.c., 
p. 220.

[361]  Ibidem.

[362]  LUYTEN, Anna, ‘Het wuiven zal lang duren’, in: Knack, jrg. 34, 22 juni 2005, p. 108.

[363]  DE WAELE, Annelies, ‘“Ik wil gewoon vertellen wat me fascineert”: Gesprek met ‘theaterhooligan’ 
Luk Perceval”, in: Het Nieuwsblad, jrg. 67, 24 juni 2000.
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“Heel veel mensen defi niëren theater als een avondje uit, maar dan in de vorm van melancholie. 

Ze gaan naar voorstellingen kijken vanuit een soort herinnering aan de mooi gedecolleteerde ac-

trice en fraai balkende acteurs in historische kostuums. Andere kunstvormen hebben zich kunnen 

losmaken van de entertainmentdwang. Schilderkunst mag de hoogst individuele expressie zijn van 

de waarneming van één iemand. Volgens velen moet er nog theater gemaakt worden conform te 

sjablonen van honderd jaar geleden.”[364]

Bij het kiezen van een theatertekst vertrekt Perceval steeds uit wat hem fascineert, iets wat hem treft 

en doet nadenken. Tegelijk zijn er toch een aantal thema’s die als rode draad door zijn repertoire lo-

pen. Een daarvan is de oorlog der seksen. “Stukken over de oorlog der seksen”, zegt Perceval, “han-

delen precies over die onverklaarbare, tegenstrijdige menselijke natuur. En juist omdat theater voor 

mij een vorm van zelfonderzoek is, zijn dat vaak de stukken die mij het meest fascineren”[365].

De liefde zit overal in het theater van Perceval. Meer nog, zonder liefde kan theater volgens hem 

niet tot stand komen[366]. “Ik wil op de scène de enorme hunkering tonen van mensen die graag 

gezien worden en graag willen zien en de ontoereikendheid daarvan”, verklaart Perceval. “Ons lijf 

zit altijd in de weg. Erotiek is een verzet tegen de dood. Daarom is klaarkomen zo schoon. Het is 

een vorm van u helemaal te verliezen, een stukje van uw leven te off eren aan een ander”[367].

Theater moet volgens Perceval ook troost kunnen bieden en is uniek wanneer het je kijk op het 

leven, jezelf en je omgeving verandert. Hierin ziet Perceval een rituele nood, die kan ingelost wor-

den door het theater:

“Mensen gaan naar het theater om iets te begrijpen van de maatschappij en van zichzelf. Theater is 

in die zin uniek: het confronteert je met levende mensen op het toneel, met wie je zelf bent: een 

mens van vlees en bloed, die elk ogenblik kan doodvallen. Theater heeft daardoor de kracht om je 

fundamenteel aan te spreken. Zoals Shakespeare het zei: het is een vorm van in de spiegel kijken. 

Maar met die unieke kracht dat de afstand tussen jezelf en het onderwerp compleet kan vervagen, 

waardoor je één wordt met die naakte mens op het toneel. Dat is het moment van catharsis. Zo 

krijg je een verbinding met anderen. Het is face to face, mind to mind, heart to heart.”[368]

[364]  DEMETS, Paul, ‘Heerlijk gluren naar jezelf: Luk Perceval van Het Toneelhuis over twintig jaar 
theatermaken en artistiek leiderschap’, in: Knack, jrg. 32, 17 december 2003, p. 46.

[365]  HOUTMAN, Joost, o.c., p. 22.

[366]  Ibidem, p. 27.

[367]  LUYTEN, Anna, o.c., p. 108.

[368]  DEMETS, Paul, ‘Heerlijk gluren naar jezelf: Luk Perceval van Het Toneelhuis over twintig jaar 
theatermaken en artistiek leiderschap’, o.c., p. 46.
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Toch is het niet de bedoeling een morele boodschap mee te geven: “Ik denk niet dat theater 

de mensheid kan verbeteren. Ik denk dat het integendeel een spiegel van verdorvenheid moet 

zijn”[369].

Op die spiegelmetafoor gaat Perceval ook door in Het kouwe kind, waarbij de acteurs op de scène 

meermaals worden weerspiegeld, maar waar ook het publiek op een bepaald moment met zichzelf 

in de spiegel wordt geconfronteerd. Perceval zegt drie sleutelbegrippen te hebben gehanteerd in 

deze voorstelling: “ontmoeting, huwelijk en dood”[370]. Ook de eerder aangehaalde strijd der seksen 

komt in deze voorstelling terug. Op die manier worden de verwachtingen van de toeschouwer 

deels ingelost, al maakt Perceval zich ook telkens opnieuw los van dit verwachtingspatroon.

PLATEFORME3.2.2. 

MICHEL HOUELLEBECQ3.2.2.1. 

Houellebecq (°1958) is een Franse auteur – hij wordt vaak een ‘schandaalauteur’ genoemd – die 

zijn literaire carrière startte met het schrijven van gedichten. Hij breekt pas echt goed door bij het 

verschijnen van zijn roman Elementaire deeltjes in 1998.[371] Ook de publicatie van zijn derde roman, 

Platform[372], in 2001, deed heel wat stof opwaaien. Of zoals het programmaboekje van het NTGent 

goed samenvat:

“De schrijver schopt in zijn romans dan ook voortdurend tegen heilige huisjes 

en zijn personages houden er zeer controversiële standpunten op na (die vaak 

door de auteur gedeeld worden). De verworvenheden van de seksuele revolutie, de 

feministische strijd en de studentenprotesten en jongerencultuur van mei ‘68 worden 

genadeloos onderuitgehaald en vaak geridiculiseerd. Zo beschouwt hij de afbraak 

van de waarde van het gezin (o.m. door de proclamatie van de vrije liefde), die toen 

ingezet werd als de ultieme emanatie van het liberale streven naar individualisering. 

Hierdoor is geen liefde meer mogelijk. Door het extreme individualisme 

kan de mens geen onderlinge banden meer smeden. Het gemeenschapsgevoel 

van de ‘68ers (en de hippies) bestempelt Houellebecq als vals.”[373]

[369]  HOUTMAN, Joost, o.c., p. 51.

[370]  RUMMENS, Tom, ‘“Het leven is een botte kermis”: Een gesprek met Luk Perceval”, in: De Scene, 
jrg. 45, nr. 424, juni 2003.

[371]  X, Platform (programmaboekje), Gent, NTGent, 2005

[372]  Originele titel: ‘Plateforme’.

[373]  X, Platform (programmaboekje), Gent, NTGent, 2005
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Niet alleen is Houellebecq dus een controversieel schrijver, ook het op scène brengen van zijn 

romans – en dus onrechtstreeks van zijn cynische en pessimistische gedachten – is een uitdaging 

én een controverse op zich. Ook al omdat deze Franse auteur in Nederland meer aandacht als be-

langrijk denker krijgt dan in Vlaanderen. Johan Simons beweert dat Houellebecq essentiële dingen 

over “deze tijd vol verwarring en morele onzekerheden”[374]. Simons en Houellebecq delen ook de 

fascinatie voor gentechnologie, “met uitzicht op de mogelijkheid van een nieuwe en dus betere 

mens”[375].

BERT NEUMANN3.2.2.2. 

Bert Neumann (°1960) werd in 2005 aangetrokken als ontwerper-in-residentie bij het NTGent. 

Hij werkt sinds 1992 als belangrijkste ontwerper voor Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in 

Berlijn en heeft een eigen bedrijf gespecialiseerd in graphic arts, LSD. In Gent staat LSD in voor 

de nieuwe huisstijl van het stadstheater[376]. Neumann zelf ontwierp het decor voor De Asielzoeker 

(2005). In de scenografi e voor Platform neemt hij een stukje uit het Asielzoeker-decor opnieuw 

over.

Het NTGent omschrijft zijn stijl als volgt: “Hij heeft een voorkeur voor plastic stoelen, neonver-

lichting en bloemetjesbehang, politieke en economische symbolen die men in een doorsnee decor 

eigenlijk probeert te vermijden. (…)Hij is vooral geïnteresseerd in ‘moreel versleten materialen’ 

waarvan de artistieke eerlijkheid en de beschouwende afstand zichtbaar zijn”. Ook in Platform ke-

ren deze eigenschappen zichtbaar terug. Neumann geeft er nog een extra dimensie aan. De acteurs 

kunnen zich volledig uitleven op deze tweedehandsmaterialen, waardoor stoelen en tafels worden 

toegetakeld tot ze breken.

JOHAN SIMONS3.2.2.3. 

Johan Simons (°1946) verdiende zijn sporen als theatermaker in Nederland, waar hij ook geboren 

werd. Hij werkte eerst een tijdje voor De Appel in Den Haag, maar ging daarna zijn eigen weg met 

zijn gezelschap Hollandia. Daarbij beet hij zich vooral vast in het locatietheater. Het liefst van al 

liet hij zijn voorstellingen plaatsvinden in leegstaande fabrieken, kerken, serres, autosloperijen…[377] 

[374]  THIELEMANS, Johan, ‘Het nieuwe gezicht van de ‘stadstheaters’: of de toekomst volgens Johan 
Simons’, o.c., p. 356-357.

[375]  Ibidem, p. 357.

[376]  Bron: http://www.ntgent.be/index.php?id=17; geraadpleegd op 8 mei 2007.

[377]  THIELEMANS, Johan, ‘Johan Simons: een portret’, in: Documenta, 2004, jrg. 22, nr. 2, p. 90.
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Het was een verfrissing voor zowel acteurs als toeschouwers, hoewel deze locaties ook vaak ge-

luidsproblemen met zich meebrachten. “Door mezelf telkens in totaal andere situaties/locaties te 

plaatsen hoop ik nieuwe middelen te ontdekken”[378], vertelt Simons in 1997 nog aan Marianne 

Van Kerkhoven.

Simons voelt zich niet thuis in het conventionele theater. Daar kan hij zijn ei niet kwijt en zijn 

acteurs niet laten openbloeien zoals hij dat in zijn locatietheater deed. Althans, zo ziet hij het anno 

1997. Zijn standpunt hierover verandert wanneer hij samen met Het Toneelhuis aan De Leenane 

Trilogie werkt, die op 3 mei 2001 in première gaat in Antwerpen. Hier ontdekt hij dat de scheiding 

tussen zaal en publieksruimte niet zo dwingend is als eerder gedacht. Hij leert de schouwburg – in 

dit geval de Bourlaschouwburg met rode pluchen zeteltjes – te bekijken als een locatie waarin hij 

zich ook kan uitleven[379].

Tegelijk breekt Simons ook door op internationaal vlak. In december 2003 trekt hij als gastregisseur 

naar de Kammerspiele in München. Daarnaast liet Simons zich ook verleiden door het aanbod van 

Gerard Mortier om Verdi’s opera Simone Boccanegro te regisseren in Parijs: de voorstelling gaat in 

2006 in première.

Het werk van Simons lijkt soms politiek geëngageerd: hij wil een interpretatie geven van de heden-

daagse wereld[380]. De fi ctie en de dagelijkse werkelijkheid moeten met elkaar in verbinding worden 

gesteld, het theater moet voelen krijgen met de realiteit. “In feite”, voegt Simons daar nog aan toe, 

“vind ik dat theater veel te weinig een politieke werking heeft, ook in wat ik zelf daarmee doe. 

Theater zou absoluut een politieke impact moeten krijgen: dat is zijn enige redding, dat is de enige 

manier waarop het kan bestaan. Theater moet écht raken. (…) Theater nu heeft te weinig aanslui-

ting bij de maatschappij.” In april 2007 raakt bekend dat het Humanistisch Verbond haar waardering 

wil uitdrukken voor Johan Simons door hem te belonen met hun tweejaarlijkse Van Praag-prijs. 

Deze prijs wordt uitgereikt “aan personen die in hun werk humanistische waarden uitdrukken en 

met hun oeuvre inspireren tot een samenleving waarin zelfbeschikking en verantwoordelijkheid 

samengaan”[381]. Hiermee wordt het maatschappelijk engagement dat Simons aangaat, nogmaals 

benadrukt.

[378]  VAN KERKHOVEN, Marianne, ‘In het brandpunt: Johan Simons’, in: Etcetera, 1997, jrg. 15, nr. 59, 
p. 55.

[379]  THIELEMANS, Johan, ‘Johan Simons: een portret’, o.c., p. 90.

[380]  Ibidem, p. 93.

[381]  X, ‘Van Praag-prijs voor Johan Simons’, in: De Standaard, jrg. 84, 5 april 2007.
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Simons is ook niet vies van een naakte acteur op de scène. Hij verklaart zelfs dat “geen kleren ook 

een vorm van kostumering”[382] kunnen zijn. Bloot kan voor Simons een betekenis hebben, net 

zoals het kostuum een betekenis heeft. Maar dat hoeft niet: “hij denkt echter ook hardop over een 

andere inzet van naaktheid ‘waar het publiek opgewonden van raakt. Een erectie op het toneel 

zou van een bepaalde schoonheid kunnen zijn’”[383]. Van de vijf voorstellingen die hij ondertussen 

maakte voor het NTGent waren er drie die naakt bevatten: De asielzoeker (2005), Platform (2005) 

en Het leven een droom (2006).

Tekst3.3. 

Bij het laatste onderdeel van de opvoeringsanalyse, de tekst, maakt Luk Van den Dries nog drie 

onderverdelingen: de pretekst, de intertekst en de opvoering. Pretekst defi nieert hij als “het ma-

teriaal dat de opvoering voorafgaat en waarop deze expliciet gebaseerd wordt”[384] Deze categorie 

bevat niet enkel dramateksten, maar kan bv. ook poëzie of proza inhouden. Bij Het kouwe kind 

gaat het om de theatertekst Das kalte kind van Marius von Mayenburg, die werd vertaald naar het 

Nederlands door Jan Van Dyck. Deze vertaalde tekst werd op zijn beurt nog eens bewerkt door Luk 

Perceval, die er Vlaamse en Zuid-Hollandse dialecten doorweefde. Voor Platform baseerde Johan 

Simons zich op de gelijknamige roman van Michel Houellebecq. De roman werd naar het Neder-

lands vertaald door Martin de Haan en bewerkt voor het toneel door Tom Blokdijk.

De intertekst bij Luk Van den Dries zijn “alle teksten waarvan de tekengebruikers gebruik maken 

als referentiekader voor de opvoering”[385]. Het gaat hier dus om extra teksten, waarvan de makers 

expliciet (bijvoorbeeld in een interview) of impliciet (bijvoorbeeld in een scène in de voorstelling) 

laten blijken dat men deze gebruikt heeft om de voorstelling op te bouwen. 

Bij de opvoering vinden we een ruime defi nitie die verder zal worden opgedeeld. De opvoering 

is “de semi-autonome structuur van tekens en tekensystemen, ingebed in een theatraal frame of 

metacontract en bestuurd door de focaliteit als betekenisstructurerend mechanisme”[386].

[382]  JANSSEN, Hein, o.c.

[383]  VAN DEN DRIES, Luk, ‘De grenzen van de semiotiek’, in: S. De Belder, K. Tachelet, L. Van den 
Dries (ed.), Verspeelde werkelijkheid – Verkenningen van theatraliteit, Kessel-Lo, Van Halewijck, 2002, p. 24.

[384]  VAN DEN DRIES, Luk, Omtrent de opvoering: Heiner Müller en drie decennia theater in Vlaanderen, o.c., 
p. 84.

[385]  Ibidem, p. 85.

[386]  Ibidem.
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Bij deze verdere opvoeringsanalyse behandelen we enkel het element ‘opvoering’, met daarbij een 

focus op de tekens die in functie staan van de lichamelijkheid op de scène. Hierbij hanteren we het 

tekensysteem zoals voorgesteld door Luk Van den Dries, dat is ingedeeld volgens de criteria sensus, 

histrionisch/scenisch/publieksgebonden en intrinsiek/extrinsiek. Het schema met zestien catego-

rieën dat hieruit ontstaat, ziet er als volgt uit:

Figuur 2: Tekensysteemclassifi catie in boomstructuur[387]

De olfactorische (met betrekking tot de reuk), gustatorische (smaak) en haptische (tastzin) elemen-

ten blijven in dit schema aanwezig als mogelijkheid. Ze zullen ook door mij niet verder worden 

afgetast aangezien geen van beide voorstellingen doet beroep op deze zintuigen. Een voorstelling is 

ook geen optelsom van deze categorieën. Hoewel de focus in deze thesis ligt op de lichamelijkheid, 

zal ik ook de relatie met de andere factoren niet uit het oog verliezen.

Voor ik verder inga op de eigenlijke voorstellingen, rest mij nog een kritische blik te werpen op 

het gebruikte bronnenmateriaal: een audiovisuele opname van de voorstelling. Luk Van den Dries 

waarschuwt voor het gebruik van deze “verleidelijke technische voorzieningen”[388]. Hij stelt – m.i. 

terecht – dat de audiovisuele technologie op geen enkele manier een reconstructie kan zijn van 

een theateropvoering. Een video-opname kan enkel dienst doen als hulpconstructie bij de we-

tenschappelijke analyse van een voorstelling, maar kan de voorstelling niet vervangen. Bovendien 

moet de onderzoeker, aldus nog Van den Dries, ook oog hebben voor de mate van omzetting tussen 

voorstelling en videomateriaal. Hierbij kan het gaan om een registratie, een vertaling of een creatie. 

[387]  Ibidem, p. 98.

[388]  Ibidem, p. 118-119.
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De registratie geeft weer wat scenisch aangeboden wordt, terwijl men bij de vertaling de “theatrale 

tekens omzet in de taaleigenheid van fi lm, televisie of video”[389]. Een creatie gaat nog verder: hierbij 

schept men een nieuw audiovisueel product dat er eerder een losbandige verhouding tegenover de 

opvoering op nahoudt.

Het gebruikte beeldmateriaal – een dvd van de volledige opvoeringen van Het kouwe kind en 

Platform – vindt u in bijlage. Bij het bekijken van deze beelden zal u dan ook merken dat dit geen 

zuivere registratie is. Af en toe wordt er ingezoomd op bepaalde personages, waardoor een beeld van 

de volledige scène op dat moment wegvalt. Maar wat belangrijker is, is dat beide weergaven wel een 

registratie-intentie tonen. Het gaat erom dat men zich zo bescheiden mogelijk opstelt tegenover 

de theatrale verschijningsvorm[390], hoewel af en toe het algemene, overzichtelijke camerastandpunt 

wordt verlaten in functie van het beter in beeld brengen van een belangrijke handeling.

Deze analyse is gebaseerd op het beeldmateriaal in bijlage, dat ik, in navolging van Van den Dries, 

vooral als hulpmiddel aangewend heb en dus niet als bron van alle waarheid.

HET KOUWE KIND3.3.1. [391]

In Het kouwe kind ontmoeten de personages elkaar op een zaterdagavond in een club op het 

Antwerpse Sint-Jansplein. Werner en Silke zitten samen met hun – onzichtbare, maar bijna dood-

gevroren – kind op het terras: ze wachten op de komst van Johann en zijn vriendin Melanie. Na 

een uur komt Johann aan, maar hij is alleen: Melanie heeft zijn trouwaanzoek afgewezen en tegelijk 

een einde gemaakt aan hun relatie.

Ook Lena, een studente Egyptologie, zit in de club samen met haar ouders en haar zus Tine. Ze 

wilden eens zien waar hun dochter/zus zoal uithangt. Aan de toog hangt Henning, een geperver-

teerde man die graag zijn geslacht laat zien in het vrouwentoilet van een café. Als Lena Henning 

treft op het vrouwentoilet, komt Johann haar ter hulp en gaat ze samen met hem weg. Silke blijkt 

een vrouw met veel fantasie en een grote vertelkracht, maar ze kijkt liever niet naar haar ‘poppen-

kindje’ Nina om, tot grote ergernis van Werner. Tine is gefascineerd door Henning en neemt hem 

onder haar vleugels.

We gaan afzonderlijk in op twee grote groepen tekendragers: de optische en de akoestische ele-

menten.

[389]  Ibidem, p. 120.

[390]  Ibidem.

[391]  Voor een dvd-opname en foto’s van Het kouwe kind: zie bijlagen 5.3.1 en 5.3.2.
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OPTISCH3.3.1.1. 

Hierbij onderscheidt Luk Van den Dries drie grote groepen, waarvan de histrionische groep de eer-

ste is. Deze wordt ingedeeld in lichaamsgebonden tekens (intrinsiek) en tekens die aan het lichaam 

zijn toegevoegd (extrinsiek).

Onder de fysionomie valt de “algemene verschijning van de acteur, lichaamsbouw en leeftijd”[392]. 

Aangezien er geen enkele acteur in dit stuk zit die zich niet ontdoet van (een deel van) zijn of haar 

kledij, worden de fysionomische kenmerken van deze groep acteurs ook rechtstreeks en onver-

bloemd op scène gezet. Alle vrouwen kleden zich tot op hun ondergoed uit en bij de mannen zakt 

de broek – met of zonder onderbroek – regelmatig tot op de enkels. Als Lena haar blouse en broek 

uittrekt terwijl ze op het toilet zit, volgen de andere vrouwen – met uitzondering van Tine – vrij 

snel. Hiermee wordt nog weinig van de fysionomie van de actrices verborgen gehouden. Billen, 

buik en borsten zijn duidelijk zichtbaar. Want hoewel de boezems niet ontbloot worden, sluit de 

vleeskleurige beha die ze dragen nauw aan op de huid, waardoor alle lichaamsrondingen benadrukt 

worden. Hier wordt al meteen het postdramatische duidelijk: deze vrouwenlichamen baden niet in 

het ultieme, esthetische licht dat hun lichamen nog mooier maakt. Het licht is vaak hard en laat niet 

de minste onvolmaaktheid onbedekt.

Dat is voor de mannen in dit stuk niet anders. Henning gaat meermaals volledig naakt – wanneer 

Tine hem aanspoort om zijn geslacht voor haar te ontbloten – maar houdt hierbij angstvallig zijn 

geslachtsdelen verborgen achter zijn hand. Dat dit geen preutsheid is, mag duidelijk zijn: Henning 

schaamt zich ervoor dat een vrouw hem zo onbeschroomd wijst op zijn perverse gedrag. Behalve 

zijn geslachtsdelen wordt het hele lichaam van acteur Jan Van Hecke hier ook – onopgesmukt door 

lichteff ecten – aan de toeschouwer getoond. Naar het einde van de voorstelling toe sterft vake. Hij 

is gestorven op reis in Singapore en moeke heeft zijn as in een vaas terug meegebracht. Hierna gaat 

vake in de schemering en aan kant van de scène – het platform – volledig uit de kleren, hierbij 

geholpen door Johann, de man van Lena. Want eenmaal men dood is doen die kleren er niet meer 

toe: wat overblijft, is lichaam. Vake spreekt de bezoekers van zijn begrafenis nog een laatste keer toe 

en blijft tot het einde van het stuk naakt op de scène staan. Het lichaam dat we te zien krijgen, klopt 

niet helemaal met het lichaam uit het verhaal. Daarin is vake misschien nog niet met pensioen, 

maar hij heeft toch in zijn leven genoeg geld verdiend om er de rest van zijn dagen mee te kunnen 

reizen. Het lichaam van acteur Jan Bijvoet is echter niet uitgezakt of gerimpeld, maar eerder vrij 

atletisch en tenger.

[392]  VAN DEN DRIES, Luk, Omtrent de opvoering: Heiner Müller en drie decennia theater in Vlaanderen, o.c., 
p. 98.
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Het zichtbaar worden van de fysionomie van de naakte of half ontklede acteurs staat niet los van de 

seksualiteit die deze lichamen al dan niet moeten verdringen. Zo is Silke veel heviger dan wat haar 

relatie met Werner inhoudt. Maar ook Werner raakt gefrustreerd en staat op het huwelijk van Lena 

en Johann te masturberen achter een spiegel. Vooral de mannen in dit stuk hebben een op seksuali-

teit belust lichaam. Wanneer de vrouwen zich tot op hun lingerie uitkleden, lijkt dit eerder om hun 

kwetsbaarheid uit te drukken dan om het seksuele aspect van hun lichaam naar boven te brengen.

De gestiek bij Luk Van den Dries “noteert de gebaren van het lichaam”[393]. Deze gebaren gaan ver-

der op de reeds ingeslagen weg van lichamelijkheid. De gebaren zijn hevig, vaak ook seksueel getint 

of net heel pijnlijk. Al na de eerste vijf minuten wordt de heftigheid duidelijk: Lena en Johann leven 

zich volop uit op de muziek, de andere personages volgen. De momenten waarop de gestiek een 

seksuele bijklank krijgt, zijn niet meer te tellen. Aangrijpend is bijvoorbeeld de scène waarin drie 

koppels in kostuum en trouwkleed tegen elkaar staan en minutenlang een grote, brede, maar valse 

glimlach opzetten. Moeke staat bij Johann, Lena bij vake en Silke bij Werner. Tine en Henning zit-

ten op de achtergrond. Nadat elke man – met uitzondering van Henning – zijn broek tot op de 

enkels liet zakken, neemt vake Lena’s hand. Hij steekt die in zijn broek en wrijft ermee over zijn 

geslacht, waarop Lena het glimlachen niet langer volhoudt en om hulp roept[394].

Een scène die de gestiek van Silke goed maar pijnlijk aanduidt, is die waarin ze met haar handtas 

haar man Werner te lijf gaat. Werner wil de autosleutels uit Silkes handtas halen, maar vist er een 

lipstick zonder dopje uit op. Hierop begint ze Werner te slaan met haar handtas. Ze houdt dit erg 

lang vol – Werners gezicht wordt er bloedrood van – waardoor het ook voor de toeschouwer pijn-

lijk wordt. Zoals in wel meer scènes slaagt Perceval er ook hier in de grens tussen kunst en realiteit 

te overschrijden. Werner wordt zo hard geslagen door Silke dat het bijna voelbaar wordt[395].

Voor Henning is het zich verschillende keren uit- en weer aankleden een belangrijke gestische 

handeling. Telkens opnieuw wordt hij geconfronteerd met zijn naaktheid en zijn geperverteerde 

karakter en telkens opnieuw schaamt hij zich voor zijn naakte lichaam, dat seksueel genot haalt uit 

het ontbloten van zijn geslacht. De schaamte die Henning overmant en die hem zijn kruis doet 

bedekken, is een gestiek die zijn hele personage tekent.

De acteurs spelen met lijf en leden en dat is ook aan hun mimiek te merken. Angst, woede, seksuele 

opwinding, afkeer, verveling, nieuwsgierigheid, enthousiasme… vertaalt zich allemaal duidelijk in 

de gezichtsuitdrukkingen van de acteurs. Bovendien worden zowel gestiek als mimiek versterkt 

door het spiegelgegeven. Acteurs praten soms via de spiegels met elkaar. Maar ook van een acteur 

[393]  Ibidem.

[394]  Zie dvd Het kouwe kind (bijlage 5.3.1), minuut 45.

[395]  Ibidem, minuut 17.
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die achteraan op de scène of het platform staat, kan de toeschouwer de bewegingen en uitdruk-

kingen blijven volgen. Er kan niets worden verborgen.

Zoals eerder geschreven ondersteunt het kostuum van de acteurs de lichamelijkheid op de scène. 

Van begin tot eind dragen de mannen een zwart pak, met achteraan een nummer erop: een ver-

wijzing naar ballroomdansers. Lena draagt eerst een zwarte broek met een witte blouse, de andere 

vrouwen hebben een zwart kleedje aan. Lena, Silke en Moeke dragen schoenen met hoge hakken. 

Tine draagt platte schoentjes: zij is jong, naïef en onervaren en ziet er zo meer uit als een jonge 

adolescent.

In het laatste bedrijf komen alle acteurs op met een blinddoek: de vrouwen in een bontjas, met 

enkel hun lingerie eronder, de mannen nog steeds in hun kostuum.

Ten tweede onderscheidt Luk Van den Dries een aantal elementen die zowel lichaamsgebonden als 

scenisch zijn: de categorie histrio-scenisch. Als eerste valt hieronder de proxemiek van de acteurs. 

Dit deel van de opvoeringsanalyse “analyseert de afstand tussen de acteurs, hun houding t.o.v. elkaar 

(frontaal, lateraal, oogcontact) en hun positie t.o.v. ruimtelijke gegevens”[396]. De proxemiek lijkt in 

dit stuk helemaal in functie te staan van de strijd der seksen, die Luk Perceval zo graag laat terug-

komen in zijn voorstellingen. Geen enkel personage is gelukkig of vindt volledige bevrediging in 

zijn of haar relatie. Silke en Werner hebben dan wel samen een kind, verder dan dat gaat hun relatie 

niet. Silke wil uitgaan, zich amuseren, wil haar fantasie op hol laten slaan zonder naar haar kind te 

moeten omkijken. Werner is bezorgd om hun babydochtertje Nina dat het steeds kouder krijgt, 

maar haalt daarmee Silkes ergernis over zich heen. Silke heeft óók aandacht nodig, maar die kan ze 

bij Werner niet vinden. Als Johann aan het einde van de voorstelling met haar naar bed wil, gaat ze 

dan ook graag op zijn voorstel in.

De relatie van Lena en Johann begint heel heftig, in het vrouwentoilet. Maar uiteindelijk blijkt hun 

huwelijk een vergissing. Johann ziet in Lena nog steeds zijn ex-vriendin Melanie. Hun relatie is 

geen liefde, maar pijn. Bij zijn huwelijksaanzoek gooit Lena de ring van Johann in een hoekje, om 

daarna stevig naar zijn ballen te grijpen en hem duidelijk te maken dat ze geen bijouterie hoeft bij 

een huwelijksaanzoek. Nadat Johann haar bedrogen heeft met Silke, vermoordt Lena haar man in 

zijn slaap.

[396]  VAN DEN DRIES, Luk, Omtrent de opvoering: Heiner Müller en drie decennia theater in Vlaanderen, o.c., 
p. 99.
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Hoewel het huwelijk tussen moeke en vake aanvankelijk over rozen lijkt te lopen, wordt ook hier 

snel duidelijk dat het om een eeuwige strijd gaat. Zelfs de begrafenis van haar man laat moeke zich 

niet aan haar hart komen: haar vent was toch een schoft, zegt ze botweg. Nu wil ze vooral op zoek 

naar een nieuwe vent.

Ook tussen Henning en Tine bloeit iets, maar of dit een relatie kan genoemd worden, is onduide-

lijk. Tine is vooral geprikkeld door het vreemde gedrag van Henning, die zich op zijn beurt niet 

op zijn gemak voelt bij haar, niet in het minst omdat ze hem steeds opnieuw meeneemt naar het 

vrouwentoilet. Tegenover haar ouders is Tine de brave dochter, maar eens ze Henning ontdekt 

heeft, kan ze haar bizarre karakter niet langer onder stoelen of banken steken.

Het unieke decor van Het kouwe kind bepaalt natuurlijk alle elementen die onder de ruimteges-

tiek vallen. Het spiegeldecor wordt af en toe opgevat als labyrint van gangen, waardoor de persona-

ges zich een weg moeten banen. De spiegels zijn ook muren waarachter men zich kan verstoppen. 

De kleine oppervlakte van het platform zorgt voor een zeer beperkte bewegingsvrijheid. Eén keer 

springen de acteurs van dit element, in de kartonnen dozen die errond verspreid liggen.

Maar veel vaker spelen ze met de grenzen van het platform. Om langs elkaar heen te kunnen, lopen 

ze op de rand van het platform. Het begin van het laatste bedrijf is dan ook erg beklijvend. Alle 

acteurs dragen hier blinddoeken en moeten zich tastend een weg banen op het smalle platform. 

De kans dat ze er zullen afvallen, stijgt. Sommigen klampen zich aan een ander vast, zoals Werner 

aan Silke. Anderen, zoals Johann, zwaaien wild met een mes in het rond. De scène is ook een stuk 

donkerder belicht, wat alles meteen ook een grotere spanningskracht geeft.

Met het hele spiegelgegeven wordt meermaals gespeeld. Als toeschouwer betrap je jezelf erop dat 

je soms enkel naar de grote spiegel achteraan kijkt en niet naar de scène zelf, gewoon omdat een 

acteur met zijn gezicht naar die spiegel acteert. Tegelijk geven de spiegels de handelingen van de 

acteurs meer kracht, omdat alles weerspiegeld wordt, waardoor er een betekenisverhoging aanwezig 

is van de gebruikte tekens. De kans dat de toeschouwer iets niet opgemerkt heeft, wordt een stuk 

kleiner.

Het derde element van de optische categorie is het scenische. Ook hier is opnieuw een intrinsieke 

– of wezenlijk aan de scène gebonden – categorie en een extrinsieke – de aan de scène toegevoegde 

tekens – categorie

Het intrinsiek scenische bevat slechts één element: de ruimte waarin de voorstelling werd opge-

voerd en haar verhouding tot de scène. De ruimte in kwestie is de Bourlaschouwburg, waar de 

parterre werd uitgebroken om plaats te geven aan het platform voor de spelers en de kartonnen 

dozen errond. De toeschouwers zitten allemaal op de balkons, wat natuurlijk meteen een andere 
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verhouding tot het podium geeft. Men kijkt meer van boven naar beneden op de lichamen neer. 

De spiegels helpen om alles op deze scène gade te kunnen slaan.

Bij het extrinsiek scenische onderscheidt Van den Dries het decor, de objecten of rekwisieten en 

het licht of de projecties. Zoals gezegd ondersteunen decor en licht de lijfelijkheid van het stuk. Het 

decor door de vele weerspiegelingen, het licht door geen verbloemingen toe te staan. Veel rekwi-

sieten zijn er niet. Het meest confronterende object is wel het mes, waarmee verschillende acteurs 

zwaaien aan het einde van het stuk: Lena zet het zelfs met de scherpe punt op haar voorhoofd[397], 

nadat ze Johann ermee vermoord heeft. Johann bedreigde haar ook eerst met het mes, dat hij nog 

aan zijn vrouw cadeau deed om er gebraad mee te snijden. Projecties zijn er niet: de spiegels nemen 

deze functie over en projecteren in veelvoud alles wat zich op het platform voordoet.

AKOESTISCH3.3.1.2. 

Naast de optische categorie is er de akoestische, die natuurlijk alles te maken heeft met het geluid 

dat geproduceerd wordt op of naast de scène. Ook hier onderscheiden we een acteursgebonden 

geluid, dat intrinsiek of extrinsiek kan zijn en een scenisch geluid.

In de histrionische of acteursgebonden categorie gebruikt de acteur intrinsiek verbale en para-

verbale middelen en geluid. Dat laatste element, geluid, kan ook extrinsiek zijn (dus wel door de 

acteurs geproduceerd, maar niet voortgebracht door hun lichaam). Daarnaast behoort ook muziek 

tot de extrinsieke categorie.

De verbale middelen zijn erg belangrijk in dit stuk: het is tenslotte nog steeds repertoiretheater. 

Toch moet deze tekst ook ruimte laten aan het lichaam. Men speelt de tekst met heel zijn lichaam; 

het lijf, al dan niet bloot, krijgt een sterke nadruk. De tekst ondersteunt die lichamelijkheid, niet 

omgekeerd. Dit gegeven is essentieel postdramatisch.

Nauw verbonden met het verbale element zijn de paraverbale middelen. De manier waarop de 

tekst door een acteur gesproken wordt, tekent de hele voorstelling. Zoals eerder vermeld, praten 

sommige acteurs met een bepaald dialect. Zo praten Henning en Johann West-Vlaams (hoewel 

verstaanbaar), terwijl Werner een Zuid-Hollands accent heeft. Vake praat dan weer Antwerps en 

valt ook tijdens het hele stuk op door zijn wat vreemde lach. Tine lijkt met haar huig-r een Franse 

achtergrond te hebben. Vergeleken met het tekstboekje zit deze verbasterde taal al in het vertaalde 

stuk. Perceval trekt de lijn echter nog verder door, zodat acteurs de tekst naar hun mond kunnen 

zetten. Sommige stukken tekst vallen ook volledig weg, zoals de paar alinea’s tekst van Silke waar ze 

in plaats van de tekst te debiteren, haar man Werner te lijf gaat met haar handtas.

[397]  Zie afbeelding 3 in bijlage 5.3.2.
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De acteurs spelen ook door elkaar. De conversaties stoppen als een ander koppel – eventueel op een 

andere plaats – begint te praten. Toch zorgt de snelheid van de dialogen ervoor dat alles makkelijk 

te volgen is.

Het intrinsieke geluid wordt in het hele stuk intenser gemaakt door de acteurs te voorzien van 

draagbare en op het gezicht gekleefde microfoontjes. Dat is een techniek die Perceval wel vaker in 

zijn voorstellingen stopt om zo de hele zaal te vullen met het geluid van de acteurs. Hierdoor wordt 

elk zuchtje, elke versnelde of gewone ademhaling, voor de toeschouwer duidelijk hoorbaar.

Het extrinsieke in deze categorie bevat weinig elementen. Er is natuurlijk bijvoorbeeld het geluid 

van Silke die Werner slaat met de handtas, of van het mes dat op de grond valt. Het belangrijkste is 

het geluid dat de acteurs maken wanneer ze zich op de kartonnen dozen langs het platform laten 

vallen. De acteurs produceren geen pure, instrumentale muziek. Wel krijgt Lena het op haar zenu-

wen van haar vader die een gewijzigde versie brengt van ‘Ach, Margrietje’ – Margrietje wordt hier 

vervangen door Leentje – van Louis Neefs. Op de begrafenis van vake zingt ook Johann nog even 

deze versie.

Scenisch is vooral sprake van muziek en minder van geluid. Toch kan men een onderscheid maken: 

als de acteurs van het platform springen, is er een soort gong-geluid hoorbaar. Ook als moeke en 

vake in het hotel in Singapore zitten, is er een luide slag te horen.

Belangrijker is echter de muziek, die vooral in het begin van de voorstelling een rol speelt. Om de 

sfeer in de club duidelijk te maken, wordt luide, elektronische muziek gespeeld, waarop de acteurs 

wild beginnen dansen (eerst enkel Lena, dan Johann en daarna alle acteurs die samen dezelfde be-

wegingen maken). Bij het dansen wordt met armen en benen gezwaaid: het wordt van bij het begin 

duidelijk dat het lichaam het in deze voorstelling voor het zeggen heeft.
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PLATFORM3.3.2. [398]

Ook bij deze voorstelling werpen we even onze blik op de afzonderlijke delen aan de hand van het 

tekensysteem van Luk Van den Dries, zonder daarbij uiteraard het geheel uit het oog te verliezen. 

Alweer is de lichamelijkheid de leidraad. Want anders dan bij Luk Percevals Het kouwe kind, waar 

de lijfelijkheid de toeschouwer angst aanjaagt en de confrontatie met het kijkende lichaam aangaat, 

gaat Simons uit van een lichamelijkheid die tot nadenken stemt en die zo hevig is dat ze niet direct 

een aansluiting vindt bij het lichaam van de toeschouwer. In navolging van de tekst van Houel-

lebecq doorweeft Simons zijn voorstelling met algemene uitspraken – die vaak een moraliserende 

ondertoon bevatten – over de westerse mens en de seksualiteit. Het spreekt dan ook voor zich dat 

het lichaam en de seksuele beleving hand in hand gaan in deze voorstelling.

OPTISCH3.3.2.1. 

Opnieuw bekijken we deze optische categorie vanuit histrionisch (zowel intrinsiek als extrinsiek), 

histrio-scenisch en scenisch oogpunt.

Ook in dit stuk wordt de fysionomie van de acteurs duidelijk zichtbaar. Hoewel slechts één acteur 

volledig naakt gaat, dragen ook de andere acteurs niet veel kleren. Bovendien kleedt men zich vaak 

op de scène om. De voorstelling begint met een bom rommel die vanuit de lucht op de scène ploft: 

kleren, valiezen, plastic stoeltjes en tafels vallen uit het niets samen op het podium.

Deze berg rommel zorgt er meteen voor dat er voor de acteurs voldoende kledij over is om zich 

op de scène om te kleden. Toch lopen vrouwen en mannen vaak rond in lingerie, waardoor de li-

chaamsbouw van alle acteurs voor de toeschouwer niet wordt gecamoufl eerd met kledij. Vooral de 

rondingen van het vrouwelijke lichaam worden hierbij extra geaccentueerd, door push-up beha’s, 

korte, nauwsluitende kleedjes… Bij Aïsha, het Marokkaanse meisje, gebeurt dat minder: zij moet 

een jonge studente voorstellen: eerder verlegen en niet zo overtuigd van haar vrouwelijke lijnen.

De drie mannen zijn mager en groot: ook zij lopen soms rond in boxershort, hoewel Michel blijft 

zweren bij zijn witte onderhemdje en zijn witte sokken. Het naamloze personage loopt de hele 

tijd in zijn ondergoed rond, eventueel aangevuld met een T-shirt. Naar het einde van de voorstel-

ling toe kleedt Jean-Yves zich helemaal uit, om zich op het naaktstrand te kunnen ploff en[399]. Zijn 

naakte lichaam staat in functie van de nieuwe vrijheid die hij aan zijn lichaam geeft. Hij heeft een 

einde gemaakt aan zijn huwelijk en kan nu volop genieten van de deugden van een Spaanse schone 

op het strand in het vakantiecentrum waarvan hij zelf de bedenker is. Het uitkleden gaat dan ook 

razendsnel: hij kan bijna niet wachten om deze nieuwe bron van genot te ontdekken.

[398]  Voor een dvd-opname en foto’s van Platform: zie bijlagen 5.3.3 en 5.3.4.

[399]  Zie dvd Platform (bijlage 5.3.3), deel 2, minuut 36.
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Gestiek en mimiek van de acteurs staan volledig in het teken van de lichamelijke beleving van deze 

voorstelling en van het thema van de tekst van Houellebecq: de westerse kapitalistische maatschap-

pij – en haar seksualiteitsbeleving – die zich niets aantrekt van andere culturen die er ook andere 

normen en waarden op nahouden. Die zorgeloosheid komt in haar gezicht terug, door de verschil-

lende aanslagen die in Parijs op westerlingen worden gepleegd door allochtone jongeren, maar ook 

door aanslagen in buitenlandse, westers ingerichte, vakantiedorpen, waar het sekstoerisme hoogtij 

viert.

Dit grauwe realiteitsbesef zit zeker in de voorstelling van Simons, maar belangrijker is de relatie die 

ontstaat tussen Valérie en Michel: twee mensen die eindelijk seksuele bevrediging vinden in een 

vaste relatie. En dat laat zich natuurlijk duidelijk voelen in de gestiek en mimiek van beide persona-

ges. De lust waarmee ze naar elkaar kijken en over elkaar praten – vaak tegen het publiek – straalt 

van hun gezicht en handelingen af.

De kostuums van Valérie en Audrey staan volledig in het teken van de vrouwelijke wulpsheid. Bij 

Audrey is deze kledij een soort uitdrukking van haar verborgen bestaan: ze is getrouwd – met Jean-

Yves – en heeft twee kinderen, maar ’s avonds gaat ze liever uit dan voor haar kinderen te zorgen. 

Haar man kijkt niet meer naar haar om, ook niet als ze korte, uitdagende kledij draagt, zoals het 

groene kleedje waar ze een hele tijd in rondloopt. En dus zoekt ze haar heil in sm-clubs, waar ze 

andere mannen kan geselen.

Ook Valérie draagt aanspannende kledij en lijkt soms zelfs het publiek te willen verleiden, wanneer 

ze praat over haar prachtige lijf. Aïsha daarentegen is een jong, naïef en wat onervaren meisje. Ze 

draagt een vrij vormeloos wit hemdje met een witte onderbroek, waarover ze later een lange zwarte 

zigeunerrok zal dragen.

Daar waar Valérie het wellustige karakter van hun relatie via haar kledij danig uitdrukt, ziet Michel 

er vaak eerder onaantrekkelijk uit. Zijn witte sokken zijn hoog opgetrokken, hij draagt altijd een 

wit onderhemd en vaak een smakeloze combinatie van short en hemd erboven. Onder dat saaie 

uiterlijk zit echter een passionele man verborgen die helemaal opgaat in zijn relatie en die ten volle 

beseft dat deze vrouw hem eindelijk gelukkig maakt.

In de proxemiek, het eerste element in de histrio-scenische categorie, drukt de strijd die beide 

seksen in deze voorstelling met elkaar aanbinden zich volledig door. Toch zien we in deze strijd 

duidelijke niveauverschillen. Valérie en Michel genieten van de eerste tot de laatste minuut[400] van 

elkaars lijf: ze draaien de hele tijd om elkaar heen, grijpen naar elkaars lichaam, kussen elkaar, genie-

[400]  Valérie sterft bij een terreuraanslag, iets wat al bij het begin van de voorstelling duidelijk wordt.



122

ten van elkaar op een manier waarop ook de toeschouwer ziet dat deze twee mensen elkaar volledig 

gevonden hebben. Ze hebben geen schroom om hun lusten te vieren op de scène.

Ook Aïsha, die er op het eerste zicht braaf en onschuldig uitziet, vertelt graag aan Michel wat voor 

een fantastische minnaar zijn ondertussen overleden vader was. Dat haar familie haar daardoor een 

hoer noemt, kan haar klaarblijkelijk weinig schelen. Wat later ziet ze Valérie en Michel “de liefde 

bedrijven” in een vakantieverblijf in Marokko, waar ze als poetsvrouw werkt. Valérie merkt haar 

op en het koppel neemt haar mee op in hun liefdesspel. Ook een tijdje later komt er opnieuw 

een triootje tot stand in het Turkse bad van een Thalassocentrum. Valérie en Michel gebruiken het 

meisje als het ware om tot een hoger seksueel genot te komen – iets wat op de scène bijvoorbeeld 

leidt tot een lange kusscène tussen Valérie en Aïsha. Maar wanneer Valérie haar geld geeft, aanvaardt 

ze dat niet. Ze wil onafhankelijk blijven en op hetzelfde niveau staan als het koppel.

Daar waar Valérie en Michel elkaar volledig seksueel kunnen bekoren, is er tussen het getrouwde 

koppel Jean-Yves en Audrey een zekere vijandigheid ontstaan. Audrey laat dan ook meermaals haar 

ongenoegen over dit huwelijk blijken op een agressieve manier. Wanneer ze vertelt dat Jean-Yves 

met de babysit naar bed gaat, slaat ze een plastic tafel aan stukken. Ze roept haar ontevredenheid uit, 

neemt Valérie stevig bij de arm zodat ze zeker luistert en valt meermaals met haar plastic stoeltje 

achterover van de opwinding – op een negatieve manier uiteraard.

Het personage dat buiten deze groep staat is meteen ook naamloos. Hij is een zelfmoordterrorist en 

lijkt de broer te zijn van Aïsha. Hij volgt de actualiteit over de verschillende aanslagen in Parijs op 

de voet en probeert de personages hiermee te confronteren, maar deze – als ze al luisteren – kijken 

hem vreemd aan. Zijn walging voor de westerse mens is groot. Aangezien de personages niet lijken 

in te zien wat ze verkeerd doen, zit er voor hem niets anders op dan een zelfmoordaanslag te bera-

men met een aantal kompanen. Deze aanslag wordt Valéries dood.

De opkomst van de personages is niet bepaald conventioneel: het hele gebeuren bepaalt meteen 

de ruimtegestiek van de hele voorstelling. De scène is leeg – afgezien van de speelvloer, die wel 

afgebakend is – wanneer de puinhoop uit de lucht valt. Al snel wordt duidelijk dat deze puinhoop 

niet alleen kledij en terrasstoeltjes bevat, maar ook mensen. De enige die niet onder deze hoop be-

dolven ligt, wordt meteen gekarakteriseerd als buitenstaander: de zelfmoordterrorist. Hij is dan ook 

de enige die op de normale manier – via de coulissen links en rechts – op- en afgaat.

De andere personages liggen in de puinhoop voor zover ze niet aan de scène deelnemen. Of ze 

staan recht, roepen een zin en schuiven weer uit of laten zich opnieuw vallen in de rommel. Dat 

maakt dat niet meteen duidelijk wordt hoeveel personen op de scène staan. Bovendien vallen de 

acteurs, neerliggend in het puin, ook nauwelijks op en zijn ze dus in het hoofd van de toeschouwer 

snel weer afwezig, aangezien ze bewegingloos in het bergje kleren liggen. Het achterplan – waar 



123

deze rommel verspreid ligt – is ook minder fel verlicht dan het midden en de voorgrond, waardoor 

de zichtbaarheid daar ook verkleind wordt.

De ruimte zelf behoort tot de scenische categorie bij Luk Van den Dries. Deze voorstelling vond 

plaats in de grote schouwburg van het NTGent: een schouwburg ingericht naar Italiaans model, 

volledig met bladgoud en rode pluchen zetels. In dat opzicht kan hier opnieuw een verband gelegd 

worden met de voorstelling van Perceval. Ook hij speelt in een schouwburg die een halve cirkel-

vorm heeft, maar Perceval probeert dit burgerlijk model te doorbreken met zijn platform op het 

parterre.

Simons raakt niet aan de schouwburg. Hij gebruikt het podium dat aanwezig is. Vandaar uit pro-

beert hij wel de band tussen toeschouwersruimte en publieksruimte – waartussen in schouwburgen 

als deze doorgaans een grote kloof gaapt – aan te trekken. De twee hoofdpersonages, Valérie en 

Michel, praten vaak tegen het publiek, waardoor een deel van deze kloof meteen overbrugd wordt. 

Door het aanspreken van het publiek, heeft de toeschouwer niet langer het gevoel dat hij in een 

veilige, donkere ruimte zit: hij beseft dat de voorstelling hier en nu plaatsvindt en dat Valérie en 

Michel zich tot hem richten.

Het decor, de objecten en het licht of de projecties zijn ook scenisch, maar dan extrinsiek. Het 

decor van deze voorstelling herinnert de NTGent-toeschouwer aan een eerder voorstelling, De 

asielzoeker. Dit stuk, ook geregisseerd door Johan Simons, ging een paar maanden eerder, op 21 

oktober 2005, in première. Daarin was dezelfde speelvloer aanwezig – overigens een luchtfoto van 

Gent – maar dan in de vorm luchtmatras. Ook het concept met de panelen met rode lichten – dat 

Neumann ook gebruikt voor de vormgeving van het NTGent-logo – werd al in De asielzoeker 

gebruikt. Dit ontwerp geeft scenograaf Neumann meteen de kans om zijn handtekening te plaatsen 

en zo een zekere herkenbaarheid te bereiken bij het NTGent-publiek.

De objecten die in deze voorstelling gebruikt worden, werden al her en der aangehaald. Plastic 

stoeltjes en objecten met een vorig leven blijven de fascinatie uitmaken van de scenograaf. Dat is 

hier niet anders. Bovendien mogen de acteurs deze objecten gerust te lijf gaan. Dat gebeurt dan ook 

met de plastic tafels waarvan de poten worden afgebroken en die in stukken worden geslagen.

Verder kan ook de berg kleding in zijn geheel als een rekwisiet worden gezien. Acteurs dwalen er 

in rond, op zoek naar verloren kledij, een verloren koff er of een stoeltje om op te zitten.

Het licht dat op de scène straalt, is hard en koud. Veel licht is er bovendien niet: de achterkant van 

de scène baadt bijna in het donker, afgezien van de panelen die een stukje scène in een rode gloed 

zetten. Wanneer het puin uit de lucht valt, is er enkel belichting van bovenaan, zodat het lijkt alsof 

er een groot onweer uitbarst.
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Daarna verandert de belichting: er komt nog steeds wit licht van bovenaan, maar nu ook uit de lin-

kerhoek. Geen felle of overbelichte scène dus, maar veeleer een kilheid die over het decor straalt.

AKOESTISCH3.3.2.2. 

Ten slotte bespreken we nog de akoestische categorie. Opnieuw gaat eerst de aandacht naar het 

histrionische en daarna naar het scenische.

Histrionisch intrinsiek zijn verbale en paraverbale middelen en geluid. Onder extrinsiek histrio-

nisch vallen opnieuw geluid en muziek.

Onder het verbale rekenen we vooral de vertaling en bewerking van de roman van Houellebecq. 

Want wellicht zal de problematiek van deze hertaling een heikel punt geweest zijn bij het tot stand 

komen van deze productie. Wij gaan echter niet dieper in op de discussies hieromtrent, aangezien 

deze niet tot het kader van deze studie behoren.

Verbale tekens kunnen mijns inziens nooit loskomen van het paraverbale in een voorstelling. De 

manier waarop een acteur een zin uitspreekt, de mimiek en de gestiek die hij of zij daarbij hanteert, 

zijn zaken die niet los te koppelen zijn. De voorstelling bevat geen dialecten: elk personage praat 

vloeiend Nederlands, of dat nu Vlaams- of Hollands-Nederlands is maakt niet uit.

De gefrustreerde Audrey bedient zich eerder van een schelle stem waar een zekere agressie en angst 

in doorklinkt. Valérie heeft een zachtere stem en toont zich een uitstekend vertelster, die de gevoe-

lens tussen Michel en haar perfect kan vertalen in haar stem. Het moet voor de toeschouwer een 

waar plezier zijn om haar te zien en te horen, dat is duidelijk. Michel zelf praat eerder eentonig, 

maar zijn mimiek en gestiek ondersteunen het genot dat hij ervaart.

Jean-Yves is dan weer de enthousiasteling, die elk idee van Valérie de hemel in prijst. Hij vormt met 

haar een zakelijke tandem en zoekt in zijn werk het plezier dat in zijn huwelijk ontbreekt. Wan-

neer het even niet goed gaat, wordt hij meteen kregelig en nerveus. Maar als blijkt dat hun nieuwe 

reisformule een waarlijk succes is, springt hij vol vreugde naakt op het strand.

Aïsha is in haar stem haar bedeesde zelve. Toch toont ze zich bij momenten ook een zelfverzekerde 

en vrijgevochten vrouw. De zelfmoordterrorist is de buitenstaander: hij lijkt soms een verteller, op 

de manier waarop hij verslag uitbrengt van gruwelijke aanslagen in Parijs en daarbuiten. Hij mag 

dan wel walgen van de westerse mens, toch is hij erg zelfbeheerst. Nooit zie je in hem het minste 

greintje woede opborrelen.

De acteurs maken uiteraard wel geluid, maar geen muziek. Aan het vallen in de puinhoop, het ka-

potslaan van een tafel en het genieten van elkaar zitten natuurlijk intrinsiek én extrinsiek geluiden 

verbonden. Toch blijft dit binnen de perken: Michel en Valérie vertellen graag over hun liefde en 
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genot en grijpen ook vaak naar elkaars lichaam, maar veel extra geluiden om dit alles te ondersteu-

nen, zijn vrij overbodig.

Het enige scenische geluid is dat van het hoopje rommel dat uit de lucht valt. Op het vlak van de 

scenische muziek komt één nummer twee keer terug: Island in the sun van Harry Belafonte[401]. Dit 

nummer wordt een eerste keer in alle stilte opgezet wanneer Aïsha op bezoek is bij Michel[402] en 

een tweede keer wanneer Michel en Valérie rond elkaar kronkelen op een aantal matrassen, maar 

waarbij Valérie tegen het midden van het nummer bezwijkt[403]. Het lied lijkt een uiting van het 

ideale leven dat het koppel tegemoet ging. Ze zouden samen in Thailand blijven wonen. Valérie zou 

er dorpsdirectrice worden.

Maar een terreuraanslag besliste daar anders over. Tijdens dit lied grijpt Michel nog één keer de 

kans om volop te genieten van Valéries lijf, maar zijn droom is uit elkaar gespat. Nu heeft hij niets 

anders dan minachting voor het westers kapitalisme. Michel gaat kapot aan het verlies van zijn ide-

ale vrouw en wil niets anders meer dan sterven en wil duidelijk zelfmoord plegen. “Ze zullen me 

snel vergeten”[404], besluit hij. Waarna het doek valt.

[401]  Voor de tekst van dit lied: zie bijlage 5.3.5.

[402]  Zie dvd Platform (bijlage 5.3.3), deel 1, minuut 28.

[403]  Ibidem, deel 2, minuut 43.

[404]  Ibidem, deel 2, minuut 52.



126

Besluit

Ter afsluiting van dit onderzoek wil ik nog een aantal conclusies op een rijtje zetten. Zoals 

ik al her en der liet vallen, sijpelen de vernieuwingen die zich in het Vlaamse theaterland-

schap voordoen maar mondjesmaat door tot in de stadstheaters. Telkens opnieuw kregen 

het Antwerpse en Gentse gezelschap af te rekenen met een stadsbestuur of een Raad van Beheer 

die hardnekkig vasthield aan oude waarden. Af en toe kreeg een vernieuwer de kans om het beleid 

te bepalen, maar deze gaf zich vaak snel gewonnen. Het leek wel vechten tegen de bierkaai. Maar 

de tijden zijn veranderd.

Hoewel dit thesisonderzoek geen geschiedenis van het stadstheater wil zijn, is de evolutie van het 

naakte lichaam binnen dit stadstheater hier mijns inziens nauw mee verbonden. Als er geen frisse 

wind door de oude huizen wordt toegestaan, zal ook het naakte lichaam niet op de voorgrond 

treden. Hoewel Gent duidelijk een meer ongedwongen houding aannam tegenover de acteur die 

ontbloot wordt, moet dit ook met een korreltje zout worden genomen. Het is namelijk niet omdat 

her en der gewag wordt gemaakt van een naakte acteur – geheel of gedeeltelijk – dat men dit ook 

wil uitspelen. Er was geen preventieve censuur wat het naakte lichaam betreft, maar tegelijk werd 

hier ook met geen woord over gerept in de offi  ciële documenten. Ook het fotomateriaal dat men 

gebruikte voor de lustrumboeken laat niets vermoeden over blote lichamen.

En toch is Gent in deze alsnog een stap vooruit op Antwerpen. Daar bleven – naast het stadsbestuur 

– vooral de verschillende artistieke leiders in de jaren tachtig en negentig nog verknocht aan de tra-

ditionele theaterformule. De KNS bleef lang een huis met gesloten deuren. Er was wel plaats voor 

jonge acteurs – zoals de pas afgestudeerde Luk Perceval – maar niet voor het nieuwe ideeëngoed dat 

deze acteurs met zich meedroegen. In het begin van de jaren negentig was er nog heel wat ophef 

over het schrappen van een scène waarin fi guranten zichzelf zouden uitkleden.
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Deze aanhoudende starheid zorgde er na verloop van tijd voor dat de stadstheaters hun voorbeeld-

positie verloren. Het mooie weer binnen het theater werd vooral niet binnen de muren van stads-

gezelschappen gemaakt. Acteurs en regisseurs wilden zich niet gevangen voelen en startten eigen 

gezelschappen. Vanuit de marge rukten deze vernieuwers op naar het centrum, hoewel zich dat niet 

onmiddellijk in de subsidies liet voelen.

Na enige tijd voelden Antwerpen en Gent de hete adem van deze jonge gezelschappen in hun 

nek. Ze besloten dat het ook voor hen tijd was voor een nieuwe periode. In Antwerpen werd deze 

ingeluid met de omvorming van de KNS tot een instelling van openbaar nut. Ook de fusie met de 

Blauwe Maandag Compagnie in 1998 kwam hier op het juiste moment. Voor Luk Perceval ging dit 

echter niet van een leien dakje. Toch kon hij makkelijker zijn wil doordrijven, nu Het Toneelhuis 

niet meer zo afhankelijk was van het stadsbestuur. Maar na zeven jaar strijd geeft Perceval in 2005 

de fakkel door aan Guy Cassiers.

Ook Gent wilde zich opnieuw profi leren met een eigen stijl en koos voor de Nederlandse Johan 

Simons om het theaterhuis weer op het juiste spoor te brengen.

Door de regisseurs meer vrij spel te geven kon het lichaam zich manifesteren in de stadstheaters. 

Men deed meer afstand van de tekst. Zo kon ook hier het postdramatisch theater stilaan binnen-

dringen. Klassieke repertoirestukken worden afgewisseld met nieuwe teksten. Maar bij beide genres 

staat het de regisseur vrij de teksten volledig naar zijn hand te zetten; iets wat vroeger ondenkbaar 

was. Eindelijk mag de regisseur ook hier zijn goesting doen. Johan Simons en Luk Perceval hebben 

beiden bewezen het naakte lichaam graag een kans te geven in wat ooit een starre omgeving was.
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Bijlagen hoofdstuk 15.1. 

BIJLAGE 1: DE ‘DAVID’ VAN DONATELLO5.1.1. 

Titel:  David 

Kunstenaar:  Donato Donatello

Datering:  van 1425 tot 1430 

Kunstmedium:  beeldhouwkunst

Afmetingen:  158 cm 

Techniek/materiaal:  brons

Verblijfplaats:  Bargello (Florence)



I

BIJLAGE 2: ‘DORYPHOROS’ VAN POLYKLEITOS5.1.2. 

Titel:  Doryphoros (lansdrager) 

Kunstenaar:  Polykleitos

Datering:  ca. 450 tot 440 v.C. 

Kunstmedium:  beeldhouwkunst

Afmetingen:  198 cm 

Techniek/materiaal:  marmer

Verblijfplaats:  Nationaal Museum (Napels)



II

BIJLAGE 3: ‘STERVENDE NIOBIDE’5.1.3. 

Titel:  Stervende Niobide 

Kunstenaar:  /

Datering:  ca. 450 tot 440 v.C. 

Kunstmedium:  beeldhouwkunst

Afmetingen:  150 cm 

Techniek/materiaal:  marmer

Verblijfplaats:  Museo delle Terme (Rome)



III

BIJLAGE 4: DE ‘APOLLO BELVEDERE’5.1.4. 

Titel:  De Apollo Belvedere (Romeinse marmeren kopie) 

Kunstenaar:  /

Datering:  ca. 325 tot 300 v.C. 

Kunstmedium:  beeldhouwkunst

Afmetingen:  230 cm 

Techniek/materiaal:  marmer

Verblijfplaats:  Vaticaanse Musea (Rome)



IV

BIJLAGE 5: ‘OLYMPIA’ VAN MANET5.1.5. 

Titel:  Olympia 

Kunstenaar:  Edouard Manet

Datering:  1863 

Kunstmedium:  schilderkunst

Afmetingen (hxb):  130x190 cm

Techniek/materiaal:  olieverf op doek

Verblijfplaats:  Musée d’Orsay (Parijs)



V

Bijlagen hoofdstuk 25.2. 

BIJLAGE 1: UITREKSEL UIT ‘MASSCHEROEN’ VAN HUGO CLAUS5.2.1. 

De opkomst van de drie naakte mannen in de hoedanigheid van De Heilige Drievuldigheid, vlak 

voor het einde.

Bron: CLAUS, Hugo, Masscheroen, Amsterdam, Bezige Bij, 1968, p. 63.



VI

BIJLAGE 2: FOTO’S VAN DE VOORSTELLING5.2.2. 

Bron: CLAUS, Hugo, Masscheroen, Amsterdam, Bezige Bij, 1968.

Foto’s van de hand van Ed Van der Elsken en Suzy Embo.

‘Zij’ (p. 23)



VII

‘Zij’ (p. 44)



VIII

‘Zij’ + ‘Hij’ (p. 57)



IX

‘Zij’ (p. 60)



X

‘De Heilige Drievuldigheid’ (p. 61)



XI

‘Zij’ die de ‘Heilige Drievuldigheid’ en de ‘Versufte Mensheid’ wegjaagt (p. 64)



XII

BIJLAGE 3: DAGVAARDING HUGO CLAUS5.2.3. 

De dagvaarding zoals ze werd gepubliceerd op de achterfl ap van de ongecensureerde versie van de 

toneel tekst van Masscheroen.

Bron: CLAUS, Hugo, Masscheroen, Amsterdam, Bezige Bij, 1968.
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Bijlagen hoofdstuk 35.3. 

BIJLAGE 1: DVD VAN HET KOUWE KIND5.3.1. 

‘HET KOUWE KIND’

Première: 11 juni 2003

Johann: Dimitri Duquennoy

Silke: Abke Harking

Werner: Koen Van Kaam

Henning: Jan Van Hecke

Vake: Jan Bijvoet

Moeke: Lorenza Goos

Lena: Isabelle Van Hecke

Tine: Inge Paulussen

Tekst: Marius von Mayenburg

Regie en bewerking: Luk Perceval

Vertaling en dramaturgie: Jan Van Dyck
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Muziek: Torsten Reibold

Decor: Annette Kurz

BIJLAGE 2: FOTO’S VAN DE VOORSTELLING VAN HET KOUWE 5.3.2. 

KIND

Van links naar rechts: Silke, Johann, Lena, vake



XV

Van links naar rechts: Henning, Lena, Tine, vake



XVI

Van links naar rechts: Tine, Henning, Lena, Werner, Silke



XVII

BIJLAGE 3: DVD VAN PLATFORM5.3.3. 

‘Platform’

Première: 17december 2005

Michel: Steven Van Watermeulen

Valérie: Els Dottermans

Jean-Yves: Ward Weemhoff 

Audrey: Maartje Remmers

Aïsha: Wine Dierickx

Zelfmoordterrorist/nobele onbekende: Oscar Van Rompay

Tekst: Michel Houellebecq

Regie: Johan Simons

Bewerking: Tom Blokdijk

Dramaturgie: Koen Haagdorens

Decor: Bert Neumann



XVIII

BIJLAGE 4: FOTO’S VAN DE VOORSTELLING VAN PLATFORM5.3.4. 

Van links naar rechts: Audrey, Michel, Valérie en de nobele onbekende



XIX

Michel en Valérie



XX

Van links naar rechts: de nobele onbekende, Audrey (liggend), Jean-Yves en Valérie



XXI

BIJLAGE 5: TEKST VAN ‘ISLAND IN THE SUN’ VAN HARRY 1.1.1 

BELAFONTE[1]

(Harry Belafonte and Lord Burges)

This is my island in the sun

Where my people have toiled since time begun

I may sail on many a sea

Her shores will always be home to me

Oh, island in the sun

Willed to me by my father’s hand

All my days I will sing in praise

Of your forest, waters, your shining sand

As morning breaks the heaven on high

I lift my heavy load to the sky

Sun comes down with a burning glow

Mingles my sweat with the earth below

Oh, island in the sun

Willed to me by my father’s hand

All my days I will sing in praise

Of your forest, waters, your shining sand

I see woman on bended knee

Cutting cane for her family

I see man at the waterside

Casting nets at the surging tide

Oh, island in the sun

Willed to me by my father’s hand

All my days I will sing in praise

Of your forest, waters, your shining sand

[1]  Bron: http://www.seeklyrics.com/lyrics/Harry-Belafonte/Island-In-The-Sun.html; geraadpleegd op 
10 mei 2007.
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I pray the day will never come

When I can’t awake to the sound of drum

Never let me miss carnival

With calypso songs philosophical

Oh, island in the sun

Willed to me by my father’s hand

All my days I will sing in praise

Of your forest, waters, your shining sand




