
boeken gelezen hebt, die je slecht 
begrepen hebt, of omdat je een moei-
lijke taal schrijft om te doen alsof het 
geleerd is, dat je ook maar iets met die 
kunst te maken hebt. Alleen doeners 
hebben recht van spreken. Als men 
zoiets wil doen als T-68 moet men 
desnoods de hel bij elkaar schreeu-
wen, en niet zo rap afhaken. Men 
moet iets riskeren, en niet langs de weg 
der geleidelijkheid de carrière uitbou-
wen. Maar dat was het dan. Trouwens 
dat ellenlang manifest: alles staat op 
de eerste bladzijde, de rest is herha-
üng." 

Na T-68 moest je dus wel bij de KNS 
blijven ? 

"Inderdaad, ook al vond ik het niet 
altijd prettig. Ik had ervan gedroomd 
om met Claus te werken, om de beste 
regisseurs van Europa uit te nodigen. 
Maar nu moest ik terug naar de KNS. 
Let wel, daar waren ook interessante 
mensen : een Gaston van der Meulen 
b.v., wat een schitterende Gloucester 
is die in Lear geweest, of Mare 
Jansens, als nar. Ook in de KNS kon 
ik nog goed werk leveren." 

Cruciale ontmoet ing 
Je activiteiten bij de KNS werden 

zeker getekend door de ontmoeting met 
de schrijver Pavel Kohout. 

"Ik leerde Kohout kennen toen ik 
August, August, August deed. (Weetje 
nog hoe schitterend Luc Philips was, 
als clown? Het hele team clowns 
trouwens: Gaston, Mare & Julienne.) 
Ik voelde me sterk met de thematiek 
van het stuk verwant, en ik deed later 
Arme Moordenaar. Dan ontmoette ik 
hem op een cruciaal moment: ik was 
net in Tsjechoslovakije toen het Char-
ta 77 aan de overheid werd aangebo-
den. Ik was in Praag getuige van de 

De Huisbewaarder belegering van Kohouts appartement. 
(Arca) Ik zag zijn vrouw door de politie 

ontvoerd worden. Op dat ogenblik is 
er tussen Kohout en mij een diep 
menselijk contact ontstaan." 

Hij heeft voor jou Cyrano de Berge-
rac bewerkt. 

"Kohout vertelde me dat hij op 
dertienjarige leeftijd door het lezen 
van dat stuk door het theater gebeten 
werd. Ik keek daarvan op, en ben het 
stuk gaan lezen. Van het een komt het 
ander. Ik hou van wat Kohout 
schrijft. Ook van zijn romans. Hij zal 
nu voor ons Midzomernachtsdroom 
bewerken, en Hugo Claus zal het 
vertalen. Die twee, Kohout en Claus, 
zou ik graag samen brengen. Ik vind 
het erg dat Kohout geen voet aan de 
grond krijgt in Duitsland. Wat weer-
houdt Peter Stein ervan om Maria 
vecht met de Engelen te doen? Nu 
loopt in de Schaubühne De negers van 
Genet. Het is een schitterende voor-
stelling: maar het is drie uur verve-
ling. Ik geloof er niet in." 

Heeft je samenwerking met Jan 
Christiaens iets te maken met je idee 
over het volkstheater? 

"Dat is ook weer zoiets. Men 
beweerde dat ik erg intellectualistisch 
ben, en dat De Parochie van Miserie 
niets voor mij was. Wel, eerst had 
Jeanne Brabants dat verhaal van John 
Wilms als ballet willen doen, samen 
met acteurs. Het stuk bleef maar in de 
schuif van Lode Verstraete liggen. Elk 
jaar vroeg hij François Beukelaers om 
het te doen, maar dat is een Brusse-
laar, dus zag hij er niets in. Maar ik 
ben een volksjongen. Mijn grootou-
ders hebben me die verhalen in geuren 
en kleuren verteld. Die Parochie is 
voor mij wat Dublin voor Joyce was. 
Ik las het stuk en ik vond het prachtig. 
Er moest nog wat aan herschreven 
worden, maar dat kwam allemaal 
voor elkaar. Daarna deden we De 
Droom van Zotte Rik. Daar werd de 
utopie, die naar het socialisme ver-
wees, uit De Parochie getoetst aan de 
werkelijkheid van nu. Met De Minerva 
wilde ik iets tonen over de politieke 
ontwikkeling tussen de wereldoorlo-
gen. De crisis toen en nu." 

Was er in De Minerva geen invloed 
van Kleine man wat nu? 

" Ja , natuurlijk. Wat ik later van 
Zadek heb gezien, bevestigde mijn 
overtuiging dat het juist was om voor 
de kleine man De Parochie van Miserie 
enDe Droom van Zotte Rik temaken." 

Wacht maar 
Je hebt ook een aantal stukken meer 

dan een keer geregisseerd. Waiting for 
Godot ging eerst in de KNS en loopt nu 
in Arca. Het zijn verschillende vertonin-
gen. 

"De verschillen liggen op het vlak 
van het spelen. Met Julien Schoen-
aerts heb ik een aantal ervaringen 
achter de rug in verband met moeilij-
ke, listige teksten. We hebben samen-
gewerkt met Pinters Huisbewaarder. 
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Jan Decleir 
Toen ik hem als lesgever in de 

Studio ontmoette, waren wij volop 
in onze 'Sturm-und-Drang'-perio-
de en dat klikte heel goed met zijn 
ongelooflijke wil om dingen te 
doen. In die tijd had hij binnen de 
Studio nog geen tegenwerking: 
Teirlinck zweefde daar nog rond. 
Hij heeft mij een manier van 
analytisch denken bijgebracht, 
vooral in de tekstbehandeling; via 
heel klassieke dingen: Vondel b.v., 
maar wel boeiend. Dat heeft wel 
met zich meegebracht dat ik, tot 
lang daarna nog, telkens weigerde 
om emotioneel in iets te duiken. 
Maar achteraf bekeken was dat 
toch meer een voor- dan een 
nadeel. Hij is iemand die naar 
spelelementen zoekt en het specta-
culaire niet schuwt. Hij stelt belang 
in die virtuositeit, die handigheden 
die het theater interessant maken. 
Ik deed Coriolanus met hem als 
eindexamen. Heel plezierig. We 
waren ook met de praktische kan-
ten van het theater bezig, heel 
rudimentair. Zo van 'hoe zit een 
projecteur in mekaar?' , 'hoe knip 
je bandjes?' en zo. Walter knutselt 
graag. En er was ploeggeest; er 
werd op geen uur gekeken en die 
rare trekjes van hem hinderden 
toen niet. Ik bedoel dat Spartaan-
se, dat overdreven gedrevene. Als 
student, al lerend volgde je dat 
gemakkelijk. Maar in de schouw-
burg sloeg dat niet aan bij de 
Goden van toen, de generatie van 
een Jos Gevers, een Robert Mar-
cel, een Jan Cammans (alhoewel 
die laatste weinig problemen met 
Walter had). En omdat zijn aan-
pak daar niet vlotte, ging hij 
schipperen en speculeren. Wij van 
de Studio, werkten gewoon verder 
als voordien; zo fabriceerden we 
b.v. die botten met cothurnen uit 
Man is Man 's nachts in een 
galvanisatiefabriekje; dan moes-
ten we Walter buitenzetten, die het 
anders wou en het allemaal beter 
wist. 

Ik werkte met hem aan Koning 
Jan, Purper Stof, Little Murders, 
King Lear (de bastaard) en later 
Matti in Puntilla. Vanaf dat eerste 
seizoen ook was er die koppelvor-
ming tussen mij en Luc Philips en 
tussen Walter en Luc. In die 
periode onder Bert Van Kerkho-
ven en Lode Verstraete had hij 
armslag, kon hij zich wat permitte-
ren m.b.t. zijn honger (die honger 
waar een kunstenaar recht op 
heeft, die nooit groot genoeg kan 
zijn). Binnen de beperkingen had 
hij toen een serieuze stem in reper-
toire en casting. Daarna kreeg hij 
alsmaar meer moeilijkheden bin-
nen het gezelschap door die dras-
tische ommekeer toen Van Ele-
wijck (schepen van cultuur) een 


