
willen te weeg brengen. En die actie 
blijft zeker, daarin onderschrijf ik Pey-
mann, een oppositie, gewoon door 
onze eigenzinnigheid. Ik walg dan ook 
van die zgn. Vlaamse Golf. Die is er 
niet. Wat hebben wij gemeen met Ivo 
Van Hove of Dirk Tanghe? Ik ben de 
laatste om het succes van de Vlamin-
gen in Nederland te minimaliseren, ik 
kan ook voor wat mijn werk betreft 
alleen maar profiteren van de waarde-
ring die mijn produkties bij onze Noor-
derburen genieten. Maar het is ridi-
cuul om te stellen dat al wat Vlaams is 
sowieso garant staat voor succes of dat 
het Vlaamse theater een synoniem is 
voor goed theater in Nederland." 

Kun je die eigen artistieke stelling 
definiëren ? 

"Moeilijk. En ik heb hoe langer hoe 
minder zin om ze te definiëren. Ten 
eerste is ze in een permanente evolu-
tie. Ik heb voor mezelf een plan, een 
kader waarbinnen een aantal stukken 
passen die ik ooit wil doen, hoewel die 
ook wel wisselen. Aan de basis ligt een 
heel individualistisch principe: een 
stuk moet te maken hebben met mijn 
eigen leefwereld. Pas achteraf zie ik 
daar een lijn in, merk ik b.v. dat in een 
aantal stukken het thema van het 
individu tegenover, de massa terug-
komt. Maar de keuze voor een stuk 
wordt dus bepaald door mijn eigen 
ontwikkeling, en die heb ik ook maar 
deels in de hand. 

Men vraagt me altijd naar mijn 

plannen. Men wil weten wat je doet. 
Dat is merkwaardig. Ook in de samen-
leving bestaat er die behoefte om alles 
te localiseren. De mensen hebben 
altijd maar nood aan een these en een 
antithese. Men wil alles im Griff krij-
gen. Ik heb daar moeite mee. Ik zou 
mezelf verloochenen en diegene tegen 
wie ik het zeg bedriegen als ik nu 
concrete plannen zou aandragen voor 
over drie jaar. Ik leef nu en mijn 
theater is daaraan onderhevig. In die 
zin is het echt een evolutie. Ik maak 
theater voor mezelf." 

Je hebt niet zoals Dirk Tanghe jaren 
gekoesterde plannen die je nu kan reali-
seren ? 

"Nee. Dirk Tanghe weet goed wat 
men wil op dit ogenblik. Maar het 
bloedt voor mij te weinig. Het is te 
mooi, net iets te zuiver. Die commen-
taar op Oedipoes bijvoorbeeld, maak 
ik om te kunnen afzien. Men gaat toch 
naar theater om af te zien, of om 
anderen te zien afzien, daarom ga ik 
althans nog altijd. Het moet leven, 
anders slaap ik in. Ik ken hele mooie 
boekjes over vormgeving." 

Dat sterft wel 
Hoe werkt de structuur van De Blau-

we Maandag? 
"Luk Perceval en ik hebben de 

eindverantwoordelijkheid in alles. 
Vanaf dit seizoen hebben we ons 
omringd met een aantal mensen die 
voor management, public relations en 
dramaturgie instaan. Deze kern werkt 
aan het beleid van de groep, organisa-
torisch en artistiek. Voor ons is het 
een moeilijk seizoen geweest, de 
groep en de infrastructuur heeft zich 
danig uitgebreid, er is een planning 
voor halflange termijn uitgewerkt, 
waarbij we nu al met de casting bezig 
zijn voor het seizoen '89-'90. Dat is 
tegelijk een beetje jammer, het moet 
allemaal minder impulsief. Maar het 
kan niet anders: momenteel werken 
de beste acteurs en actrices free lance, 
en wil je die onder dak krijgen moet je 
snel zijn. Ik wil ook enkel met de beste 
mensen werken, mensen die zich over-
geven aan dit vak. Een voetbaltrainer 
wil toch ook met de beste voetballers 
werken en verwacht de grootste inzet. 
Dat is bij ons niet anders. Waar ik een 
absolute hekel aan heb is de laksheid 
en gemakzucht waarmee sommigen 
dit vak bedrijven. Dan word ik onhan-
delbaar." 

Mieke de Groote, 
Peter Gorissen, 
Lieneke Leroux en 
Maarten Wansink in 
"Nachtwake" — 
Foto Bie Peeters 

Denk je dat dit in de hand gewerkt 
wordt door de vastheid van structuren ? 

"Kijk, over de KNS hoeven we niet 
meer te praten. Dat sterft zelf wel. 
Walter Van Den Broeck zei me on-

Frank Focketijn en 
Luk Perceval in 
"Een stuk van hvee 
dagen" — Foto 
Johan Vigenevo 
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