Vlaams drama en theater omstreeks 1848

Een wetenschappelijke reconstructie van het theater in Vlaanderen
tijdens de 19e eeuw (zoals overigens ook voor de andere eeuwen),
gebaseerd op stevige historiografische en theaterwetenschappelijke
grond, is nog steeds niet beschikbaar. Daarom blijft het, bij gebrek
aan voldoende documentatie en detaillering, moeilijk over de (eventueel) wederzijdse verhouding tussen de maatschappelijke ideeën
die in West-Europa tot het begrip 1 1848 1 hebben geleid enerzijds en
de bestaansmodaliteiten van het theater in Vlaanderen om deze tijd
anderzijds iets meer te zeggen dan het al te evidente. Voor de aankomende theaterhistoricus kan er nochtans enige winst zitten in de beschrijving van het vigerende reliëf dat deze periode en deze kunst
kenmerkt. De hele context staat nog steeds uit voor indringend onderzoek; wellicht werkt het stimulerend als hier de conjuncturele situatie, de structurele basis en de evenementiële momenten vluchtig
aangereikt worden.

Het theater in Vlaanderen is in 1848 nog niet geprofessionaliseerd; de activiteit gebeurt via amateursverenigingen waarin de lieden die het niet laten kunnen, zich uit kunnen leven. Het zijn echter
wel dezelfde namen die enkele jaren later in diverse steden tot het
installeren van beroepsgezelschappen zullen overgaan, Sommige van
deze theaterkringen leggen trouwens een zo geregelde programmering
in dat de afstand tussen volprofessioneel en liefhebberij nauwelijks
nog te merken is: Broedermin en Taelyter te Gent met Hippoliet Van
Peene als auteur en Karel Ondereet als acteur, Viktor Driessens te
Antwerpen met diverse kringen in een soort beurtrol. Driessens zal
er in 1853 te Antwerpen in slagen een beroepstheater op te richten
(Nationaal Toneel), Broedermin en Taelyver verwerven een volwaardige schouwburg (Minard) te Gent in 1847, Jakob Kats vader tracht
te Brussel herhaaldelijk tot uitbetalingsvoorstellingen te komen maar
mislukt keer op keer. De functie van dit soort theater ligt in de
sfeer van de sociale gezelligheid; de voorstellingen zijn telkens
weer gelegenheden om elkaar te ontmoeten, De recruteringsradius van
het publiek is dan ook vrij beperkt; wijkzalen, vrij elementair ingericht, vangen toeschouwers uit de onmiddelijke buurt op en zelden
treedt een gezelschap op voor een ruimere groep. Deze sociale concentratie determineert zowel het gehalte van het theater als de selectie van het repertoire, De normen voor deze volksstukken moeten
gezocht in de instrumentalisering van de theatrale middelen, de
principiële (thematische) afstelling op het publiek en de vakmatige
simpelheid van ongevormde, 'natuurlijke' acteurs. Dit voorstads- resp.
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wijktheater drijft al grotendeeld op autochtone auteurs (naast de
vertalingen die meestal toch adaptaties zijn) en, bij succes, kan
een nieuwe tekst meteen zijn rondgang maken over vele Vlaamse podia.
Het onderlinge contact tussen de amateurverenigingen is vrij aardig
georganiseerd; het leidt al vlug tot uitwisseling ven acteurs en actrices en vooral tot een vrij homogeen repertoire dat, door de vrij
bescheiden frequent van opvoeringen, erg lang gehandhaafd kan blijven. Cijfers over de omvang van het publiek zijn onbekend. Uit de
schaarse gegevens waag ik het toch af te leiden dat het niet gaat
om een sociaal-eenzijdig publiek; het is wel degelijk theater voor
allen en iedereen. Hoe dit zich sociocultureel uitgewerkt heeft,
valt momenteel enkel te raden. Het niveau van volkstheater is niet
het resultaat van 'slechte' smaak, maar van esthetische onkundigheid;
de tijden zijn er bovendien niet rijp voor dat van overheidswege
aan deze artistieke beperktheid iets constructiefs wordt toegevoegd.
Sedert 184 1 ( debuut van H. Van Peene) is het Vlaamse drama stevig
op gang gebracht, althans in produktiecijfers beoordeeld. Het theaterstuk (toneelspel, blijspel, klucht, historisch drama) wordt eenvoudig
bepaald door de bijval van het publiek, niet door literair-dramatische kwaliteiten of verlangens; het is een principiële effectesthetica, geen dramaturgisch programma. Deze dramatiek laat zich invoegen
in de ethisch-burgerlijke vormingsbeweging (met het liberalisme als
intuïtieve ideologie); ze conventionaliseert zichzelf in gecodificeerde denkschema's, Tegelijk vormt ze een belangrijke bijdrage tot
de mentale smaaksgeschiedenis (waarin het aandeel van buitenlandse
auteurs als Kotzebue of Scribe dringend om analyse lijkt te verzoeken); de interpretatie van inhoud en vorm is niet los te maken
van de tijdsinhoud en de didactische vormintentie, Enerzijds ontbreekt ieder vertrouwen in enige tragiek en is daarentegen het vertrouwen in alle aardsheid overweldig, dit kenmerk zet ons inhoudelijk op het spoor van de werkidee die niet dramaturgisch maar doctrinair-ethisch is en een structureel bestaansgegeven uitmaakt. Anderzijds is de behoefte aan amusement (in een erg brede zin) constant
aanwezig, wat zich laat interpreteren als een werkbeginsel dat op
elk moment bewust vooropstaat, Het triviale is bijgevolg nooit ver
uit de buurt, ook niet in het uiteindelijke theaterprodukt zelf; beoordelingscriterium van de tijdgenoot is duidelijk niet of een tekst
goed/slecht-dramatisch uitvalt, wel of hij goed/slecht-speelbaar
blijkt te zijn voor de ongeoefende acteurs en het gretige volkspubliek. Met beide criteria als analytische instrumenten is heel behoorlijk dicht in de buurt van de historische betekenis van deze
dramatiek te komen,
De Industriële Revolutie mag dan in België omstreeks deze tijd
al flink bezig zijn, voor Vlaanderen is de klassenmaatschappij nog
geen regelrechte realiteit. Wel is er een standenmaatschappij die,
zowel sociaal als mentaal segregend, alvast in Vlaams bewustzijn en
francofilie (mét francofonie) uiteenvalt. Het theater (naast de activiteit van de Franstalige opera en een toch beperkt aantal fransspelende verenigingen) gebeurt overheersend in het Nederlands (of
wat daarvoor doorgaat); de leden en het publiek bekennen zich door
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hun sociale tijdsbesteding tot het 'burgerlijke' deel van de bevolking Wat deze kwalificatie precies inhoudt, brengt ons reeds
bij de structuur van de theaterbedrijvigheid; ondertussen is dit
ken.merk reeds een indicatie van de wijze waarop 1 1848 1 in het theater (drama én opvoering) verwacht kan worden.

structuur
Dit theater is gegroeid uit en fungeert als instrument tot verspreiding van een opstelling tegenover mens en wereld, summier aan
te duiden als 1burgerlijkheid 1 • De 'burgerstand' heeft zich duidelijk
sociaal-professioneel gevormd maar treedt thans op als een mentaliteitsgroep waarvan ik het determinerende kernbegrip enkel benaderend omschrijven kan, Uit de sociale ervaring (uitgebouwd tot zelfpromotie) stamt het verwerpen van geboortevoordelen en het vooropstellen van prestatieverdiensten; niet de traditie telt, wel delevensdrang, de dadenwil, met het empirisme als levenswijsheid: het
geloof in de kracht van de enkeling een succesvol leven uit te bouwen.
Dat klinkt erg materieel, en dat is het in wezen ook wel, maar het
evolueert tegelijk tot een ethisch-moreel geloofs- en behoeftepunt;
de samenleving staat sterk door de kracht van een verzameling enkelingen, groepszin is het resultaat van de verzamelde energie van
individuen, De maatschappij bloeit als ze bestaat uit dergelijke enkelingen, als ze deze fundamenten bevordert en behartigt; de natie
is dan een mentaal reservaat waarin de gelegenheid om zich als enkeling te ontplooien optimaal gewaarborgd wordt.
Parallel hieraan is er het rousseauïstische naievisme dat de
mens van nature uit goed is; de dramatiek demonstreert een idyllische
vlekkeloosheid verdeeld over thematische topoi als aangeboren deugdzaamheid, corrumperende 1 wereld 1 , zedeloosheid van luxe en geld, beheerste passie en georganiseerde gezinstucht. Wereld en mens worden
niet geobserveerd naar waarheid maar naar theoretische wensconcepten en morele a.xioma 1 s. Het arbeidsethos treedt op als geseculariseerde vorm van christelijke ethiek; wat goed is voor de burger,
is goed voor de hele gemeenschap. Alle mogelijkheden tot opdringerige
doctrinaire verstening zijn aanwezig.
De 'burgerlijkheid' weet zich, van bij de aanvang van België! als
onafhankelijke staat in 1830, door te zetten als exponent van sociale revolutie; tegelijk vermijdt ze elk symptoom van sociale revolte.
Aangezien de burgerlijke code, gebaseerd op de natuurlijke goedheid van de mens, zich onweerstaanbaar zal verspreiden over de volgende generaties (als de ethische principes maar keurig doorgegeven
worden) is er geen enkele wat bespoedigende interventie in de maatschappij geboden. Je moet enkel zorgen voor de fundamentele voorwaarden die dit natuurlijke grondpatroon optimaliseren: opvoeding
en onderwijs; de tijd werkt als de mens alsmaar verstandiger wordt.
Deze dramatiek ademt blind vertrouwen en ongenuanceerd optimisme.
Het geloof in de zalige toekomst, noodzakelijk uit de natuur der
dingen voortspruitend, heeft voorrang op elke actie tegen de (voorlopig nog) minder bevredigende aspecten in de samenleving; sociaal178
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maatschappelijke ongelijkheid wordt verklaard tot een conjunctuurverschijnsel. Gevoelsprogrammering primeert op de analyse van een
tijds nood.
Drama en theater fungeren als pedagogisch-didactisch instrument
van deze burgerlijke code. Telkens weer wordenin de intriges en de
demonstraties fundamentele aspecten van de burgerlijke opvatting
(zich stilaan tot een ideologie verdichtend uitgespeld; de nadruk
valt op het inhameren van de algemene ethiek, niet op consequenties
voor een concrete inrichting van de staatkundige werkelijkheid. België wordt voorgesteld als een burgerlijk feit, als een verzamelgebied van gelijkgezinden (om het even waar vandaan; xenofobie zit
er niet bij), op voorwaarde dat het welzijn van natie en staat vooropstaat. De constitutionele basis van het land, gebaseerd op wil
en vrijheid van het volk, wordt verdedigd tegen de invloeden (uit
het buitenland, onveranderlijk) die de eendracht en de rust bedreigen.
Burgerlijke overtuiging en Belgisch staatsburgerschap vallen organisch
en harmonisch samen. Iedere uiting van revolutionaire passie, van
vrijheidszucht of volksontvoogding (graag aangehaalde verwerpingskreten), wordt teruggewezen, niet louter uit temperament of vooringenomenheid, maar uit de overtuiging dat de grondwettelijke waarborgen die het bestaan (en voortbestaan) van België als natie en staat
garanderen, tevens de optimale kans beiden voor vrijheid en volksbeschikking. De sociale burgergemeenschap in het Vlaamse theater
dragen samen bij tot het colporteren van deze eenheidsprincipes,
de ethische code, de gedragslijn als opiniegemeenschap, het handelingsplan op sociaal en maatschappelijk gebied. Dit theater straalt
het combattieve bewustzijn uit dat de burgerlijkheid iets nieuws,
iets vitaals vertegenwoordigd voor mens en gemeenschap. Het is een
theater met ideologische potentie; het Vlaamse theater constitueert
zich als een geëngageerd theater,

evenementen
Terwijl dit theater in de eerste plaats bezig is bedaard-triomfalistisch de nieuwe tijd, die uit deze nieuwe gezindheid logisch
volgen moet, uit te tekenen in rustige gezinsschetsen, vermakelijke
incidenten-van-marginale-aard en historische anticipaties, rekent
het zich uiteraard niet tot een onmiddelijke opdracht in de clinch
te gaan met die verschijnselen die in de concrete maatschappelijke
realiteit een potentiële bedreiging vormen voor het succes van zijn
opvattingen 1 1848 1 is vanzelfsprekend een gegeven dat niet past in
het burgerlijke meerwaarde patroon; daardoor is het verklaarbaar dat
1 1848 1 slechts incidenteel aanwezig is in de actuele dramatiek,
Twee toneelstuk.ken houden zich iets steviger bezig met de problemen die door •1848 1 gesteld werden: Frans Roelants-Eugeen Stroobant, De Belgen in 1848 (gedrukt in 1852, voor het eerst opgevoerd op
26 september 1851) en Karel Ondereet, De vierde Maert 1848 (gedrukt)
in 1858, voor het eerst opgevoerd op 1 september 1856); aangezien de
actualiteit van het thema op het ogenblik van de premières van beide stuk.ken al enigszins getaand is, kan niet verwonderen dat de op179

voeringen nauwelijks herhaald werden en geen echo hebben gevonden.
Van beide toneelstukken is dat van F. Roelants en E. Stroobant
het meest boeiende. Op de achtergrond speelt het bekende Belgische
incident van Risquons-Tout een rol. De eigenlijk handeling bestaat
overigens, nagenoeg voor het eerst in de Vlaamse dramatische literatuur, uit een arbeidsconflict; deze contextualiteit bewijst reeds
dat beide auteurs, hoe afwijzend ook, niet onkundig zijn gebleven
van de ondergrond van het historische gegeven. Opererend met de
zwart-wit-dramaturgie ( 1 goede 1 arbeiders zijn werkzaam en gehoorzaam, 1 slechte 1 arbeiders zijn opgeruid door de franse ideeën),
laten de arbeiders t\8,llVankelijk de oren hangen naar de rebelse
taal van een collega die een tijdlang in Frankrijk werkzaam was
tot de paternalistische praatjes van de werkgever de betere inborst
van de meeste arbeiders treffen en de rust hersteld wordt. Democratische slogans, republikeinse kreten moeten duidelijk ma.ken dat deze
franse ideeën erop uit zijn aan de burgerlijke bestaansvorm van
België een einde te ma.ken; de onpersoonlijke arbeidersmassa is gemakkelijk te manipuleren zolang ze niet zelfstandig beoordelen kan
wat de inhoud van deze nieuwlichterij precies is. Daartoe zal hen
het onderwijs helpen. De moraal van deze tekst is bijgevolg helder.
De auteurs richten hun intenties niet op het weerleggen van de nieuwe
opvattingen; alle energie wordt aangewend om de eigen volksmassa ervan te overtuigen dat het systeem, de relatie tussen arbeiders en
werkgevers zoals hier ter plaatse functioneert, goed is en best zo
blijft. De paternalistische arbeidsorde en de anti-socialistische
denknorm sluiten keurig aan bij de burgerlijke gedragscode. Het is
echter toch belangrijk dat de accenten in dit drama liggen op de proletarische beweging en niet op de traditioneel-annexionistische bedreiging die van Frankrijk heet uit te gaan. De auteurs blijken de
tekenen van de tijd toch wel correct te interpreteren; dat ze die
volstrekt afwijzen, is vanuit hun levensopvatting alleen maar logisch.
K. Ondereets tekst is ontworpen als een parlementair incident
waarbij koning Leopold I, vermoedend dat er in zijn parlement toch
enige sympathie bestaat voor de essentie van 1 1848 1 , in een ta.ktisch
manoeuver de vertegenwoordigers van het volk voor de keuze plaatst
de monarchie te handhaven of de republiek in te voeren. De tekst suggereert vrij duidelijk dat deze dualiteit in België eveneens een onderwerp van discussie is geweest; de proletarische consequentie ervan wordt echter nergens aangeraakt. Ook bij Ondereet blijft het
boeiend dat hij inziet dat er zich on-burgerlijke, on-liberale tendensen in België manifesteren. Hoe beperkt deze reacties ook uitvallen, het komt me voor dat er twee consequenties aan verbonden
zijn die zich in de latere dramatische literatuur laten constateren.
In de eerste plaats manifesteert zich een verhevigde behoefte aan
solidariteit met Nederland. Tot omstreeks deze periode was de verstandhouding met Nederland nog steeds wat moeizaam; 1830 is nog
steeds stevig verankerd in de mentaliteit en enige achterdocht blijft
geldig. Van dit ogenblik af, zij het bepaald niet in een soort geconcentreerde actie, treden meer en meer personages op die, langs
de neus weg meestal, de causale verbondenheid en samenhang met de
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Nederlandse stam verkondigen en daartoe ook een versterkte politieke
samenwerking voorstaan, of schoon dit niet meteen leidt tot een bekentenis tot de Grootnederlandse gedachte. Als Nederland en België,
zich één wetend in een gelijkgericht maatschappelijk streven, voortaan ook politiek een sterker blok vormen, dan is de altijd als dreigend aangevoelde expansionistische neiging van Frankrijk vooraf al
sterk geneutraliseerd.
In de tweede plaats grijpt er, niet rechtstreeks maar slechts middellijk, enige verschuiving plaats in de accentuering van de burgerlijke vanzelfsprekendheid. Er zijn meer argumenten nodig dan alleen
het dramatische accent van 1 1848 1 om een zorgvuldige periodisering
te kunnen verantwoorden; toch heb ik de indruk dat vooraan de tweede
fase van de verburgerlijking geldt. Wat aan 1848 voorafgaat is de
militante apostolische fase van het burgerethos binnen de sociale
realiteit; wat thans aanbreekt, is de fase van de consolidatie. Enerzijds blijven de richtinggevende principes beklemtoond worden,
anderzijds wordt er, hardnekkiger en polemischer dan voordien, beschermd en verdedigd. Blijkbaar is het inzicht ontstaan dat de burgerlijke code zich binnen de samenleving toch niet zo causaal en
organisch doorzet als de voorstanders zich dat in de eerste fase
voorstelden, En, bij alle manifeste uitingen van Vlaamsgezindheid
die zich ook voordien al voordeden, blijft het me opvallen dat thans
de noodzaak van de Vlaamse Beweging zich thematisch de dramatische
teksten en in de verantwoording van het Vlaamse theater (ook naar
het professionalisme toe als 'nationaal' theater) manifesteert,
De eerbied voor de 'natuur' als logische zijnsorde van het leven
waarvan de enkeling zijn normen ontvangt, is waarschijnlijk nog wel
onder te brengen in romantische-pantheïstische stromingen. Het 'nationale', de natuurgemeenschap van alle leden in een zedelijke orde
van waarden en plichten gerealiseerd in een eigen systeem van normen en opvattingen, een afgesloten historisch bepaald en het heden
determinerend geheel van doen en denken, neemt stilaan de gestalte
van een ideologié aan, Hier vermoed je nog wel restanten van de romantische 'volksgeest', maar hij bestaat toch niet langer als een
vage abstracte grond, veeleer als een gecodeerd stelsel van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid in zeden en gebruiken, intern
en extern, waarvan de tijdgenoot een aanhanger bewijst te zijn door
ze bij te treden, toe te passen en te bestendigen, Het 'nationale'
is dan niet een bovenopgeplaatst bewustzijn maar een sociale vanzelfsprekendheid die leden en praktizanten een hogere, en dit keer
ook een collectieve waarde toekent. Hier ligt dan ook de verantwoording waarom tegen het 'Franssprekende' element in België (zelden
in deze jaren een anti-Waalse, maar een uitgesproken anti-Franse
opstelling, met name tegen de vele Franse emigranten die, ook onder
invloed van 1848, in België politiek asiel hebben gezocht) ingegaan
wordt, tegen het in praktijk brengen van levensvormen die enkel typerend kunnen geacht voor de Franse 'nationaliteit'. Dat gebeurt niet
combattief-politiek, maar - logisch - andermaal ethisch: het 'eigene' moet beschermd en gecultiveerd worden. De afkeer richt zich niet
tegen het Frans als taal maar als cultuurfactor, is slechts secun-

dair geargumenteerd door staatsmaatschappelijke overwegingen. Niet
anti-Fransheid is een actiepunt; veeleer sluiten de verschillende
aspecten van de Vlaamse Beweging rechtstreeks aan bij een burgerlijke voorkeursmentaliteit. Affectief-ideologische programmering
krijgt de voorrang op de analyse van een tijdsnood. De spanning tussen de cultureel-retrospectieve entiteit, de collectiviteitscultus
van de Vlaamse stam enerzijds en de liberalistische ideologie van
de volkomen vrije expressie en ontplooiing van de individuele mens
anderzijds zal herhaaldelijk uitgroeien, zoniet ontaarden tot een
dualistisch, zoniet dichotomisch patroon, waarvan de nauwkeurige
uitwerking nog steeds als een levensgrote opdracht voor de historiografie van de 19e eeuw open staat.
'1848' heeft op het theater in Vlaanderen geen onmiddelijk impact;
tegelijk valt het niet los te haken uit het complexe weefsel
van fenomenen en impulsen die deze periode kenmerken. Enige verbijzondering van deze thematiek kan niet gebeuren zonder de uitgebreide context van de burgerlijkheid, het liberalisme, de Belgische
staatkundige realiteit en de Vlaamse Beweging zorgvuldig uit te rafelen; in een pas later relevant stadium komt daar nog de socialistische beweging (in de ruimste zin) bij. De historicus van de 19e
eeuw wacht nog veel werk.

C. Tindemans
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