
W A L T E R T. 

partijpion in de schouwburg 
plaatste, maar ook omdat zijn 
vroegere compagnons zoals Dirk, 
mijn broer, en Rik Hancké en 
Mark Janssen een zekere zelfstan-
digheid kregen. Ze konden goed 
met hem werken, maar hadden 
hun eigen ideeën en ik vermoed dat 
Walter dit bijna als een soort 
'verraad' aanvoelde, zeker toen die 
weg begonnen gaan. Walter leefde 
nog steeds met die erfenis van 
Teirlinck, de idee een groot en 
voorbeeldig Nationaal Toneel uit 
te bouwen; en dat glipte door zijn 
vingers. Toen hij zijn vertrouwe-
lingen verloor, kreeg hij ook moei-
lijkheden aan de top. Hij ging zich 
bikkelhard verweren en dat leidde 
tot een soort verbittering; dat uitte 
zich in zijn omgang met mensen: 
hij werd solitair en tiranniek. 
Zachtzinnig is hij wel nooit ge-
weest, maar hij was vroeger geen 
kwaaie kerel. Ik begrijp dat alle-
maal zeer goed, hoor. Tenslotte 

Ihad hij dit gezelschap een serieuze 
duw gegeven; je kan niet zeggen 
dat al zijn voorstellingen 100% 
geslaagd waren, maar geen enkele 
was oninteressant. De neerslag van 
die verbittering begon je op de 
duur in zijn werk te voelen; hij 
kwam helemaal alleen te staan. 
Zijn beslissing nu om weg te gaan is 
prachtig, maar komt te laat. Hij 
heeft geprobeerd om dubbel te 
spelen, om te schipperen: de idee 
van Teirlinck, maar mét toegevin-
gen en dat remde zijn creativiteit 
af. Hij kreeg het hele gezelschap 
tegen en een klote gezelschap (op 
een aantal mensen na die niet 
opkunnen tegen de mediocriteit) 
dat möèt je niet tegen je krijgen. 
Hij heeft te lang gewacht; ofwel 
had hij nog meer stroop aan weet 
ik welke baarden moeten smeren 
en directeur worden ; ofwel had hij 
veel vroeger moeten weggaan. Nu: 
voor hem is 't een goede zaak, voor 
de KNS een ramp. 

Of ik nog opnieuw met hem zou 
willen werken? Door dat-verbitter-
de doordrammen van hem, ben ik 
wantrouwig geworden. Ik hoor 
stemmen opgaan over een groot 
gezelschap in het Raamteater, 
maar ik zie dat niet, noch doorzijn 
persoon, noch door de mogelijkhe-
den die daar liggen. Door zijn 
doordrammen ziet hij niet wat er 
echt gebeurt met de jonge mensen 
die hij daar rond zich heeft. Hij 
denkt dat het allemaal hetzelfde is 
als vroeger, maar — het kan pre-
tentieus klinken— er loopt daar 
geen Jan Decleir tussen, of een 
Bert André of een Charles Cornet-
te. En zijn idee 'ik stamp het er wel 
uit', daar geloof ik niet in. Dat 
heeft geen zin. 

met Handkes Kaspar, met Bernhard. 
Als je dan met Schoenaerts een Godot 
aanpakt, wordt dat een vrolijke voor-
stelling. De nieuwe voorstelling is veel 
ongegeneerder dan deze in de KNS. 
Dat wil niet zeggen dat Luc Philips en 
Martin van Zundert geen goede voor-
stelling hebben gemaakt, maar nu 
staan acteurs en publiek daar onge-
gegeneerder tegenover. Ze zijn er nu 
ook langer mee bezig geweest. Jo De 
Meyere b.v. had al in Eindspel een 
grote stap gezet. Hij kwam immers uit 
het realisme van Dagboek van een 
Herdershond. Maar Beckett is pure 
verbeelding. Vooraleer dat tot leven 
komt, moet een goede acteur een grote 
weg afleggen." 

In Godot-neee liggen de vier ac-
teurs op zeker ogenblik doodstil op de 
grond. Dat was in de KNS niet zo. 

"Dat heeft vooral met de zaal te 
maken. Bij Arca zitten de toeschou-
wers op een verhoog. Dus kunnen ze 
de grond goed zien. En er is ook een 
ander ritme: de spanning is op dat 
ogenblik van die aard, dat je je die 
stilte kunt permitteren. Het is bijna 
een muzikaal probleem: als Pozzo 
zegt dat hij zijn tekst vergeten is, volgt 
er een minuut stilte. Maar dat is een 
dynamische stilte. Het is ook helemaal 
Beckett." 

Schoenaerts. Je waagt het om twee 
stijlen tegen elkaar te laten opbotsen. 

"Natuurlijk, omdat Pozzo meestal 
als een bulderende man wordt ge-
speeld. Maar ik zie hem als een heel 
beschaafde man: hij heeft goede ma-
nieren, hij kan van een pijp genieten. 
Maar zijn beschaving is een vernis, 
want al buldert hij niet, toch gebruikt 
hij een mens als een hond. Pozzo blijft 
dus een onmens. Heidrich was een 
heel beschaafd man, vol van onmense-
lijke ideeën, nochtans. Pozzo is ook zo 
een paradox." 

Mark Verstraete zat dan weer op 
een heel andere golflengte. Zijn Lucky 
was schitterend. Kost dat veel moeite 
om hem zover te krijgen ? 

"Neen, want Mark is een zeer 
gevoelig acteur. Ik heb zijn kwalitei-
ten ontdekt in Eindspel. Zoals hij daar 
de vader speelde, doen weinigen hem 
na. Om zo een English comedy act uit 
te voeren, moet je heel wat ervaring 
hebben. Met zo een intelligente jongen 
maak je dan ook een fijne Lucky. Mark 
Verstraete is een heel interessante 
persoonlijkheid. Hij is ook met eigen 
dingen bezig: hij schildert b.v., zoiets 
heb ik graag. Maar wat u verschillen-
de stijlen noemt, zijn eigenlijk ver-
schillende personages." 

De Speler (KNS) 

De twee paren spelen in Arca in een 
verschillende stijl. Ook dat contrast zat 
niet in de eerste voorstelling. 

"Neen, absoluut niet. Kijk eens, 
een acteur is een autonoom iemand. 
Je kan acteurs dus niet uitwisselen: 
met een andere acteur krijg je een 
andere voorstelling, ook al lijkt het 
dezelfde regie. Dat was ook een 
misvatting met Brechts modelboeken. 
Je kon die boeken wel volgen en 
kopiëren, maar een goede kopie is een 
herschepping." 

In de KNS speelde Paul 'sJongers 
als Pozzo in dezelfde acteerstijl. Jo 
Decaluwé daarentegen is helemaal on-
realistisch, in contrast met Juli en 

Het nieuwe verlangen 
Bij het Raamtheater heb je een 

bijzonder succesrijke produktie lopen 
met Arme Cyrano. Die is nu reeds goed 
voor meer dan honderd voorstellingen. 
Bij de KNS was je laatste regie De 
Speler. Tussen die twee parallelle pro-
dukties zitten nogal wal verschillen op 
het gebied van de acteerstijl. Hoe komt 
dat? 

"Je mag niet vergeten dat Arme 
Cyrano de genade heeft van reeds 
zovele malen te zijn opgevoerd. Dat is 
een volledig ingespeelde voorstelling. 
De Speler heeft te kort geleefd. Bij het 
Raamtheater heb ik daarenboven een 
groep jonge mensen, met wie ik een 
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