
bestaande teksten en andere die altijd 
weer op zoek gaan, worstelen om iets 
van zichzelf naar buiten te krijgen, 
vorm te geven. Ik hoor tot de tweede 
categorie. Anders was ik na mijn op-
leiding toch gewoon stukken gaan 
regisseren die bestonden." 

U speelde met de idee ooit dat Itele 
internationale jeugdtheaterfestival naar 
Vlaanderen, meer specifiek Gent te ha-
len? 

"Men gaat er in de raad van Europa 
van uit dat wanneer mensen uit ver-
schillende culturen samen iets doen, 
dit je vooroordelen en wat daaruit 
allemaal kan voortvloeien, voorkomt. 
Toen ik er vorige zomer met al die 
mensen werkte ontdekte ik dat taal 
geen enkele barrière is voor mensen. 
Het stuk dat ik daar maakte, zou ik 
willen opzetten, liefst zo snel moge-
lijk, zolang ik de inspiratie nog heb, 
want anders bloedt het dood. Het was 
het laatste stuk dat in het Swan Thea-
tre gepresenteerd is, over een totaal 
verloren theatergezelschap, waar de 
mensen het aldoor niet halen, niet 
kunnen, 's Nachts komen ze in een 
soort van slaapzaal waar alleen maar 
bedden staan. De voorstellingen voor 
de volgende dagen zijn afgelast. En in 
die nacht spelen zich volkomen gelijk-
tijdig allerlei dingen af tussen die 
mensen. Woede, liefde, gevaarlijke 
dingen die je alleen met jonge acteurs 
kunt doen. Een IJslandse die woe-
dend begint te zingen tegen een 
Tsjech die in zijn taal uitvliegt tegen 
haar. Er zaten 500 mensen rond, en je 
voelde dat. Taal is een weergave van 
gevoel en dat herkennen de mensen. 
Je hebt het cliché dat als mensen met 
een verschillende taal samenkomen er 
ruzie wordt gemaakt, een cliché dat 

ook vaak door theatermakers wordt 
gehanteerd en doorgegeven en ge-
makkelijk respons vindt, omdat cli-
chés makkelijk herkenbare eenheden 
zijn. Cultuurachtergronden maken de 
verwarringen, niet de taal. In Enge-
land kreeg ik de idee hoe ik het werk 
a a n Wie Troost Muil w o u a a n v a t t e n . 
Ik had er veel gewerkt op ritme en 
beweging en wou dat mijn acteurs de 
eerste 14 dagen hun mond zouden 
dichthouden en me de kans gaven 
allerlei oefeningen te doen om dan 
te zien waar we het over eens wa-
ren." 

Een compositie 
Maar voor W i e T r o o s t M u u had U 

toch het boek van de Zweedse schrijfster 
Tove Jansson, wier Moemverhalen in-
middels in 25 talen de wereld rondgin-
gen? 

"Ja, maar dat werkje is niet ver-
taald. Ik kocht het al 20 jaar geleden, 
omdat ik het zo mooi vond. Laat ons 
zeggen dat het als inspiratiebron dien-
de. Uitgaande van wat we zagen in de 
tekeningen waar zoveel sfeer inzit, 
zijn we ideeën beginnen verzamelen. 
Vergeet niet, theater maken is een 
wanhopig realistisch ding. Je kunt er 
goed over praten, maar het moet 
beeld worden, een lichaam krijgen. 
Iemand moet beginnen met zijn lijf, 
zijn klank, zijn beweging. Iedere keer 
weer. Als een stuk af is zegt iedereen 
"Ah, ja, dat is mooi, of zoiets", maar 
dan denk ik, ja de strijd om daar toe te 
komen. De eerste weken hebben we 
gewerkt op beweging, veel op adem 
ook, op klanken, ritmes, piepen, 
schreeuwen, prachtige liederen, noem 
maar op, tot iedereen zijn taal uitge-
vonden had. Het is als een jager die 

rond het bosje sluipt waar zijn prooi 
zit, zo sluip je als theatermaker rond, 
probeer je allerlei invalshoeken, ba-
ken je het terrein af. De wisselwerking 
met de acteurs die bereid zijn op basis 
van een redelijke abstractie te werken 
maakt het spannend." 

Is dat een onderdeel van de zoge-
naamde Speeltheatermetode? 

"Men wil altijd alles in hokjes du-
wen, men durft van ons theater niet 
te erkennen dat wij stellen dat voor 
ieder proces al werkend andere me-
thodes ontstaan. Er is geen methode. 
Dat zou te gemakkelijk zijn, dan 
konden we 10 produkties van hetzelf-
de soort maken, dat doen we niet. Je 
hebt verworvenheden, métier, je 
weet zo kan ik het beste werken aan 
een begin. In Muu hebben we heel 
lang op adem gewerkt, op vitale din-
gen, dan komt er klank bij, maar 
woorden zijn soms verhullend. Na 
die fase heb ik aan de vier acteurs 
gevraagd voor hun figuur een taal te 
maken. Dan ben ik compleet verrast 
als Kurt Defrancq komt aandraven 
met "Le Tapis Plein, c'est moi". Niet 
ik ben boos, ik wil naar bed, want 
dat zou kinderlijk theater zijn. Het is 
uitgaan van oerdingen. Ik denk dat 
ik haarscherp zie wat acteurs doen, 
ik kan met hen de aarde omwoelen 
en omwoelen en op een gegeven mo-
ment zeggen: dat is van jou. De wis-
selwerking is enorm belangrijk en 
gaandeweg wanneer je alle theatrale 
momenten hebt mag je gaan compo-
neren, dat vind ik verrukkelijk. Maar 
het eerste werk, daar krijg ik maag-
pijn van, daar kan ik niet van slapen. 
Meestal duurt dat een maand, een 
slopende maand voor mijn omge-
ving." 

Raymond Bossaerts 
als David in 
"David en Goliath". 
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